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EDITORIAL-„ANUL CENTENARULUI. ÎNCOTRO?”  

Pe data de 21 octombrie 2018, a avut loc a treia întâlnire din cadrul proiectului „Anul Centenarului. 

Încotro?”. Elevii Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea din  clasele a X-a A, a X-a D, a X-a E, a XI-a D şi a XI-a 

E precum şi prof. Butuc Ana, director adjunct al unităţii de învăţământ amintite alături de prof. Neacșu Irina şi prof. 

Visterneanu Silvia – Mihaela s-au reunit în sala de festivităţi a  

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea pentru a primi  invitați de onoare care să le vorbească tinerilor despre 

importanţa alegerii carierei potrivite şi experiența personală trăită de fiecare pe drumul ales.  

Cuvântul de bun-venit a aparținut doamnei Corina Trofim, reprezentanta Asociației „Drumuri Dobrogene” 

Tulcea, care a deschis acest atelier, urmată fiind de doamna Ligia Dima, gazda noastră şi directorul Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea. După ce toate prezentările au fost făcute, copiii au avut șansa să întâlnească 

specialiști din domenii diferite de activitate care le-au împărtășit din experiența lor. Primul vorbitor a fost Daniel 

Năstase, jurnalist  şi fotoreporter, colaborator al mai multor companii media,  care i-a sfătuit pe moisilişti să accepte 

provocările oferite de o cariera în jurnalism fiind o profesie incitantă ce oferă multe oportunităţi de a întâlni oameni 

interesanți dar şi locuri şi evenimente importante.  

Mediul de afaceri a fost conturat de următoare vorbitoare,  doamna Argentina Stamm, antreprenor local care 

i-a sfătuit pe cei care vor să îşi deschidă o afacere,  să accepte provocarea pe care  lumea businessului  le-o propune. 

Afacerile aduc multe satisfacții şi totodată, reprezintă şi o implicare în comunitatea din care faci parte. Crearea de 

locuri de munca aduce echilibru pe piața economică şi presupune şi multă responsabilitate din partea managerului, 

dar şi din partea angajatului.  

Nu departe de lumea businessului a fost speech-ul următoarei persoane venite sa discute cu elevii. Doamna 

Daniela Gabriela Goicea, designer vestimentar a mărturisit ca înainte de toate, meseria pe care şi-a ales a însemnat 

depășirea unor limite personale pe care şi le-a asumat cu toată responsabilitatea. Pentru a fi foarte capabil în meseria 

ta trebuie sa începi unele lucruri de la zero şi să te auto - depășești. Așa a fost şi în cazul dumneaei atunci când pentru 

a se asigura că modelele pe care le creează sunt cele dorite a fost nevoită să înveţe să coasă şi să croiască, urmând un 

curs de specialitate în domeniu.  

Doamna doctor Bibic Roxana, medic pediatru le-a povestit elevilor moisilişti care este parcursul profesional 

al unui medic neonatolog şi ce sacrificii presupune o astfel de meserie. Doamna doctor ne-a fascinat pe toți cu 

poveștile din secția de neonatologie şi i-a sfătuit pe copii că indiferent cât de greu este drumul ales, toate lucrurile se 

învaţă cu multă perseverenţă şi dragoste pentru ceea ce faci.  

Penultimul vorbitor a fost domnul procuror Ionuț Doru Blejuşcă care a prezentat celor prezenți  câteva 

aspecte din domeniul juridic şi  ceea ce a reprezentat pentru dumnealui provocările domeniului de activitate ales. 

Domnul procuror a insistat asupra momentelor deosebit de dificile, când este nevoit, din păcate, să pună sub acuzare 

minori care au săvârșit fapte penale şi pentru care alegerile proaste în viață conduc spre consecințe ce pot să le 

distrugă viața.  

Ultima vorbitoare a fost eleva Zibileanu Maria Anne - Lisa, premiată în nenumărate rânduri la concursuri  

naționale şi internaționale de limba engleză dar şi  la concursuri de grafică pe calculator, care a reușit încă înainte de 
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a absolvi studiile liceale să descopere care este domeniul în care dorește să activeze. Anne - Lisa a recunoscut că,  în 

pofida alegerii unui profil real în cadrul liceului nostru, intenționează să urmeze facultatea de arte pentru a studia 

grafică şi web design. Prezenţa Annei la acest eveniment  a evidențiat faptul că o decizie referitoare la traseul 

educațional nu este una decisivă şi că, deşi te poate conduce spre un domeniu opus, nu îi știrbește cu nimic 

importanţa educativă, ci dimpotrivă te poate dezvolta şi pregăti pentru ceea ce descoperi că dorești să faci mai târziu.  

Întrebările adresate celor prezenți au demonstrat că moisilişti au fost interesați de cele discutate şi le-au 

oferit exemple ce le pot folosi pentru alegerile ulterioare. De asemenea, toate aceste aspecte, cu siguranță,  reprezintă 

o sursa de inspirație pentru următoare activitate anunțată din calendarul de activităţi al proiectului şi anume 

realizarea unui videoclip care să ilustreze dificultatea luării unei decizii cu privire la cariera aleasă. 

   

„MOTOR!”, „ACŢIUNE!” Acestea au fost cuvintele care s-au auzit în luna  noiembrie 2018 pe holurile 

Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea. Elevii noștri au fost în plină desfășurare a ultimilor pregătiri pentru 

conceperea materialului video din cadrul proiectului „Anul Centenarului. Încotro?” Şi-au pus la bătaie toată 

măiestria, priceperea şi entuziasmul pentru a reda cu umor şi jovialitate experiențele proprii legate de dificultatea 

alegerii unei cariere în societatea românească din zilele noastre. Un job în străinătate pe bani mulți? O facultate în 

Romania sau în alte ţări ale lumii? Sfatul cui să îl asculți? Al familiei? Al prietenilor? Am așteptat cu mult interes 

rezultatul final care nu s-a lăsat mult așteptat. 

Colectivul de 15 elevi care l-a realizat, s-a mobilizat incredibil de repede şi a creat un material video editat 

de colegul lor, Andrei Lefter, elev în clasa a X-a. Înregistrarea  a fost apreciată de colegii de clasa  şi nu numai. 

Aceasta poate fi vizionată în mediul virtual pe pagina de Facebook a Asociației „Drumuri Dobrogene” Tulcea dar şi 

pe cele ale elevilor implicați. Următorul link poate fi de ajutor celor care doresc sa îl vizioneze: https://we.tl/t-

ml0wITS2pY . Diseminarea proiectului„Anul Centenarului. Încotro?” va avea loc pe parcursul săptămânii 26 – 30 

noiembrie în cadrul orelor de dirigenție la toate clasele liceale din cadrul instituției noastre, când elevii vor urmări 

materialul video realizat şi vor putea consulta flyere de prezentare ale proiectului.  

Proiectul „Anul Centenarului. Încotro?” se apropie cu pași repezi de final. Începând cu data de 28 

noiembrie, ne-am uitat cu drag la momentele petrecute împreună şi surprinse de camera de fotografiat în câteva 

instantanee. În felul acesta, a luat naștere mica noastră expoziție foto, aflată la etajul întâi al liceului nostru unde 

poate fi vizionată de toți elevii acestei scoli. De asemenea, tot aici poate fi văzut şi afișul proiectului realizat cu 

ajutorul unei tablete grafice de către eleva Caramangiu Sara Milena, elevă în clasa a X-a A.  

Le mulțumim pentru implicare celor care au participat. Am învățat să ne cunoaștem mai bine. Ne-am gândit 

la ceea ce ne rezervă viitorul. Ne-am apropiat şi mai mult unii de alții. Am învățat să utilizam mijloace media pe care 

nici nu le cunoșteam până cum. Am devenit mai buni! 

Proiectul “Anul Centenarului. Încotro?” este inițiat de Asociația «Drumuri Dobrogene » Tulcea în 

parteneriat cu Liceul Teoretic « Grigore Moisil » Tulcea  și finanțat de la bugetul local al municipiului Tulcea cu 

suma de 6000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 6960 lei.  

                                                                                                                        Profesor  Visterneanu Mihaela 
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Pasiunea mea – Muzica 

Pentru mine muzica reprezintă o artă prin care îți poți exprima sentimentele și poți să-ți 

împărtășești experiențele de viață sau opiniile despre anumite subiecte. În muzică există foarte multe 

stiluri, însă stilul meu preferat este rap-ul. 

 Încă de la vârsta de 8 ani am descoperit tainele hip-hop-ului. De atunci, cum aveam puțin timp 

liber sau mă jucam, ascultam acest gen muzical. De Revelion, în anul acesta, eram la un coleg acasă și un 

prieten m-a provoacat la un rap battle. El mai făcuse rime pe loc și înainte, însă pentru mine era prima 

oară. Am acceptat provocarea și când a venit rândul meu am spus ce îmi trecea prin cap. Îmi era destul de 

greu să fac glume, să rimez și să mă potrivesc cu beat-ul și mai aveam pauze lungi de gândire până să 

spun ceva. 

 Peste două zile m-am gândit să-mi scriu o piesă rap, așa că mi-am pus un negativ de la Eminem și 

am încercat să fac rime, însă după 30 minute nu am reușit să scriu nici măcar două versuri. Am zis că hip-

hop-ul nu-i de mine și să mă dau bătut, dar după alte cinci minute, încep să-mi vină idei de versuri despre 

cum n-am reușit să scriu versuri anterior. În momentul acela am scris prima mea piesă și avea 22 de 

versuri. Le-am arătat-o prieteniilor, au spus că pentru început chiar e bună și amicul meu a propus să 

facem acum câteva piese mici pe o anumită temă, fiecare scrie câte două catrene și după aceea le ascultăm 

de la fiecare. După ce am terminat, eu mi-am unit versurile din poeziile anterioare și am făcut o piesă 

fictivă despre o petrecere.  

 

 

 

 

 

 

 

Am trimis piesa la câțiva prieteni și după ce ne-am amuzat toți de melodie, prietenului meu de rap 

battle îi vine ideea să ne facem trupă. Ne-am numit Grăsuțu&Plinuțu, el fiind Grăsuțu, iar eu Plinuțu. În 

aceeași zi am scris și prima noastră piesă numită “Supraponderali”, însă nu aveam nicio treabă cu cântatul.  

Nu ne-a plăcut ce a ieșit și am hotărât să nu punem piesa online. Am trecut la următoarea piesă 

intitulată “Tari după taste”, la care am scris versuri mult mai bune, dar melodiei asteia la început i-am 

găsit defecte, însă după ce am tras aproximativ 2000 de duble ne-am format un flow cu ajutorul căreia s-o 

cântăm. În momentul de față suntem mulțumiți cum am evoluat și vom posta piesa “Tari după taste” pe 

internet după ce o finalizăm. La început s-au îndoit mulți de noi, însă repetând  continuu și evoluând le-am 

schimbat și lor opinia. 
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Cârlan Alexandru, clasa a X-a 

Pasiunea mea - Robotica 

Încă de când aveam 9 ani, aveam o pasiune pentru informatică. Pentru mine era și este o plăcere 

să scriu linii de cod și să creez servere sau să fac jocuri. 

 Am început făcând servere jucându-mă cu prietenii mei pe ele. După aceea am aflat că pentru 

servere poți pune extensii de pe internet care adaugă anumite comenzi care fac lucruri interesante  ce în 

jocul normal nu există. 

Căutând o extensie pe care mi-o doream și nu o găseam nicăieri, m-am gândit să-mi creez eu una. 

Așa am început să scriu pentru prima oară în Java. După ce am creat-o, mi-a plăcut cum a ieșit și mi-am 

dorit să fac extensii mult mai bune și mai complicate. Am tot creat și după m-am plictisit de acel joc. Am  

făcut apoi serverul  pentru alt joc și am învățat bazele C++.  

În clasa a IX-a, când am început să facem informatică la școală, eu deja știam destule învățând 

singur înainte. Tot în acel an, mi-a venit ideea să-mi creez propriul meu joc. Prima oară am lucrat în Unity 

folosind limbajul C#, vrând să-mi fac un joc multiplayer, însă era foarte greu în acel program să faci așa 

ceva, așadar mi-am schimbat programul în Unreal Engine unde lucram în C++. Jocul e în continuare în 

lucru, căci necesită destul de multă muncă pentru a-l termina, mai ales că vreau să creez un joc destul de 

complex. 

În clasa a X-a, doamna profesoară de informatică ne-a spus că putem participa la un concurs de 

robotică, însă fiind prea mari, am fost antrenori pentru elevii mai mici. Concursul se numește “First Lego 

League”. În această competiție trebuie să-ți construiești un robot din lego și robotul acela trebuie să facă 

anumite misiuni, folosind un program dat de către cei de la Lego. A fost distractiv să construim robotul, să 

facem programele și am învățat foarte multe din experiența asta. Ne-am clasat pe locul 18 din 47 în etapa 

națională. 

În prezent, urmează să mă înscriu la centrul de robotică, unde se lucrează în Java și de-abia aștept 

să învăț  mai multe lucruri noi și interesante. 
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Natura si fotografie 

 

Totul a pornit de la primul meu aparat 

de fotografiat. Însă, pe măsură ce mă 

gândeam mai mult la ceea ce sunt fotografiile, 

ele deveneau din ce în ce mai complexe, 

interesante și instigatoare. Realitatea a fost 

mereu interpretată prin intermediul 

imaginilor, fapt ce mi se pare fascinant și ce mi-a stimulat dorința de 

cunoaștere  în acest domeniu, dar și aspirația de a capta atât momente, cât și 

sentimente prin intermediul unei fotografii. Comentariile filozofice, uneori 

obscure despre cum se fac fotografiile și despre sensul lor sunt profunde și 

de obicei, doar de fațadă.  Ceea ce nu înseamnă că perspectiva amatorului 

este greșită.  

Mi-am dorit să imortalizez toată frumusețea care mi-a ieșit în cale, iar pe 

parcurs am descoperit splendoarea naturii și am căpătat recunoștință despre tot ce mă înconjoară. Este 

adevărat că viața este din ce în ce mai aglomerată, timpul se scurge mai rapid, iar noi ne lăsăm cuprinși de 

toată această frământare, de agitație și de tot acest ritm alert. Ne complacem în această situație prin prea 

multă nepăsare, mereu găsim scuze, motivații,  nu încercăm să evadăm în mijlocul naturii pentru a 

reflecta, a ne redescoperi și a ne relaxa. Dacă uneori am privi măreția cerului,  am observa că natura are 

ceva sublim, o frumusețe deosebită. De la roua plăcută a dimineții în lumina răsăritului superb, până la 

constelațiile nopții alături de strălucirea luminii, se poate observa grandoarea ce ne înconjoară. 

Sentimentul trăit în timpul unui apus pe malul mării, atingerea nisipului și a unei brize reci,  melodia 

valurilor și  tabloul naturii, toate acestea sunt dificil de prelucrat în cuvinte, de aceea este mult mai simplu 

și mai plăcut să le transpui în imagini. 

 

Murariu Eliza, clasa a X-a 
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Cum am disecat un ochi aseară? 

 Sublimul ochi este un motiv literar ce semnifică pătrunderea în suflet și „principala poartă a 
cunoaşterii”, însă în acest articol nu mi-am propus să fac o analiză literară a ochiului, ci să-l descriu mai 

mult din punct de vedere biologic...Așa cum este prevăzut în programa orelor de biologie, la clasa a X-a, 

în cadrul lecției  „Organele de simț” trebuie realizat un experiment referitor la analizatorul optic, ochiul. 
Cum era de așteptat, acesta presupune disecții pe ochi de vită, procurați de la abator.  

Astfel, pregătindu-mă pentru olimpiada de biologie, am decis să încerc experimentul pentru a 
înțelege mai bine noțiunile teoretice care mi se păreau complexe (asta până când am ajuns la interesanta 

lecție „Sistemul nervos”- cunoscătorii știu despre ce vorbesc…). Am cumpărat un ochi de la abator și o 

trusă pentru disecție și ajuns acasă, pe la ora 20, mă apuc de treabă. Echipat ca un adevărat savant (cu 

ochelari, cu un halat de laborator improvizat și cu mănuși), cu trusa și cu manualul alături, citesc și respect 
cu strictețe fiecare pas din carte: scria că întâi se curăță ochiul de mușchi și alte organe anexe, pentru ca 

apoi să realizez o incizie în partea ecuatorială a ochiului, cu bisturiul. Uitându-mă în trusă, observ că nu 

conține bisturiu, așa că am vrut să realizez incizia întâi cu foarfeca, dar nereușind mi-am amintit că aveam 
o trusă de biologie cu un bisturiu de plastic. Fiind cea mai bună variantă am încercat cu acesta și, în final, 

după vreo două minute, reușesc cu greu să străpung sclerotica, tunica fibroasă… Următorul pas era să 

folosesc foarfeca (ce, din fericire, se găsea în trusă!) pentru a împărți ochiul în două. Am fost foarte uimit 
când s-a scurs umoarea sticloasă care era o masă gelatinoasă, pentru că am reușit să văd retina care nu 

prea arăta ca în poza din manual. Acest lucru mi-a ridicat semne de întrebare, așa 

că am căutat în altă carte de biologie în care era reprezentată structura 

ochiului. Acolo am văzut o poza cu ceea ce aveam și eu în față și scria că 
aceea este sclerotica. Am fost confuz pentru că eram convins de faptul 

că la interior trebuie să fie retina, nu sclerotica, dar (fiind începător!) 

am zis că nu pot mă opune naturii... crezând că poate se găsește pe 
ambele părți, astfel, având pensa în mână, îndepărtez acel înveliș 

interior. Era ciudat faptul că nu părea că s-ar mai găsi vreun strat al 

ochiului… așa că am căutat pe internet. Acolo erau imagini clare, în 
care se putea vedea retina. Mi-am dat seama că de fapt în carte era 

corelat texul greșit cu imaginea și că eu îndepărtasem coroida și retina    
deodată.  

Eșuând cu partea posterioară a ochiului am 

luat la examinat cristalinul, irisul și corneea. 

A fost interesant să le privesc în amănunt, 
însă cristalinul m-a impresionat cel mai 
mult prin perfecțiunea și elasticitatea lui.  

Fiind dezamăgit de nereușita 

experimentului meu, mă decid să privesc la microscop în speranța că poate, 

poate, mă resemnez văzând vreo celulă. Ca un adevărat expert, am desprins o 

fâșie din cornee am pus colorant alimentar și am privit la microscop… degeaba! 
Nu doar că nu am văzut nimic, ci am și spart o lamă a microscopului… 

Astfel, motivul literar al cunoașterii nu prea m-a ajutat în a învăța mai bine 
lecția, ci doar în a pierde timpul, activitatea luându-mi vreo patru ore. 



           Liceul Teoretic,,Grigore Moisil”  
 

 8 

Un sfat: pentru cei ce vor dori să realizeze experimentul îi sfătuiesc să se înarmeze cu multă 
răbdare și cunoștințe aprofundate. 

Smădu Cosmin-Marian, clasa a X-a 

 

Hey, cititorule! 

Aruncă un ochi aici, nu te sfii! Încep cu o scurtă prezentare anonimă. 

Probabil, nu mă cunoști, sau sunt șanse foarte mici. Sunt pasionat de “Puterea 

Informației” și artă digitală. Sunt un elev la fel ca tine, am aceleași idei anoste 

despre școală. Multă materie inutilă, pretenții înalte, știu că ești de acord cu mine. 

Toți privim spre același orizont pe acest subiect. În acest articol aș vrea să vorbesc 

puțin despre rețelele de socializare și să îți dau câteva sfaturi, din proprie 

experiență. 

Ca orice licean stai mult pe facebook, dai inimioare. Stai, acum facebook-ul 

e mort. Am fugit toți de Instagram pentru a avea o oarecare intimidate față de 

părinți și mătușa aia care îți dădea like și comment la toate postările, orice ar fi 

fost. Primul lucru pe care aș vrea să ți-l spun ar fi să mai lași puțin telefonul din 

mână. Stai cu orele, te uiți la meme-uri și citești documente motivaționale. Sunt 

unul dintre voi, vă învăț ce nu trebuie să faceți, deși eu sunt un lider la pierdut 

timpul pe telefon. 

În ultimele luni am învățat să îmi dozez timpul. Știu, e greu să te dezlipești 

de telefon. Deși nu știi de ce, simți că trebuie să intri pe Instagram și să dai 

inimioare. Nu zic acum că trebuie să renunți la el. Poți să-l folosești într-un mod 

util. I-ați 15 minute din timpul de stat pe Instagram și pe Youtube și citește un 

articol, orice te pasionează: informatică, modă, rețete culinare, politică, orice. Nu 

contează. Important e să o faci. Sau dacă chiar vrei să te deconectezi și ești mai 

old-school așa ca mine, poți să iei o carte. Așa e!... o carte! De când nu ai mai pus 

mâna pe una. Clasa a opta, îți face cu mâna , nu-i așa? Iarăși, nu contează ce 

citești, important e să îți placă, să îți stârnească curiozitatea și imaginația. Mie îmi 

place literatura fantastică. Ce fain e să mai lași la o parte hemoglobinele, matricile 

și trigonometria și să mai călărești un dragon, să mai salvezi o prințesă. Deja îmi 
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amestec ideiile. Dacă ai ajuns până aici, felicitări! Nu mulți pot să facă asta. Dacă 

vrei să iei în considerare sfatul meu, e bine! Dacă nu, ne vedem pe Instagram!  

Andrei Nicolae 

 

CONFESIUNILE UNUI OM CU „ DOR DE DUCĂ’’ 

Călătoria exprimă o dorinţă profundă de schimbare interioară, o nevoie de noi experienţe; ea 

este mărturia unor nemulţumiri ce împing la căutarea şi descoperirea de noi orizonturi. De fapt, călătoria 

nu se împlineşte decât înăuntrul fiinţei ("Călătoreşte în tine însuţi. Şi acolo, în tine însuţi, vei ajunge la 

Marea Pace"). 

 

 

Pentru mine o nouă călătorie reprezintă o altă evadare din cotidian, o ieșire din banal, din rutina 

de zi cu zi și o nouă ocazie de a explora lucruri noi. Apreciez fiecare călătorie ca pe o nouă experientă, 

chiar dacă am mai fost in locul respectiv. Sunt întotdeauna relaxată, mă bucur de atmosferă, de oameni, 

de arhitectură,încerc să iau din fiecare loc ce este mai bun. Pentru unii oameni, incluzandu-mă și pe 

mine, călătoria reprezintă un stil de viață, plin de fericire, libertate, noutate și nu în ultimul rând, 

cunoaștere. Încă din copilărie așteptam cu nerăbdare țârâitul ceasului deșteptător, care, uneori, mă 

prindea trează, plină de emoție și entuziasm. Iubesc adrenalina pregătirii bagajelor care îmi solicită 

destul de mult timp și totuși neîntârziind să apară intrebarea "Am uitat ceva?!". 

Călătoriile te expun la necunoscut si te duc dincolo de zona de confort. Poate că farmecul 

acestora  e fix partea ce rămâne incontrolabilă, neprevăzută. De asemenea, călătoriile îți oferă ocazia să 

petreci timp alături de persoana iubită, de prieteni sau familie. Îmi place să călătoresc cu oameni la fel de 

entuziasmați ca mine de tot ceea ce descoperă. Înainte de orice călătorie mă documentez foarte amănunțit 

și alcătuiesc un program  complex, dar care suferă întotdeauna ceva modificări la fața locului, atunci 
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când intervine spontaneitatea. Cu toate acestea, cel mai mult mă bucură când descopăr locuri despre 

care nu citisem sau pe care nu le aveam în program.  

În fiecare călătorie înveți o mulțime de lucruri noi, nu poți să te plictisești într-un loc nou. Trebuie 

doar să privești mai departe de obiective turistice, selfie stick-uri, magneți și să încerci să descoperi cu 

adevărat locurile pe care le vizitezi. Acest lucru este posibil prin a lua contact cu localnicii, să descoperi 

cât mai multe despre cultura lor, modul de viată, tradiții, obiceiuri, să fim deschiși la noutăți și să 

experimentăm tot ceea ce acasă nu am putea. 

Avem atâtea destinații turistice la noi în țară, dar majoritatea românilor preferă vacanțe în 

străinătate.Consider că mai întâi ar trebui să descoperim și să vizităm ce avem la noi acasă. Cel mai 

mare regret pe care îl am este în legătură cu faptul că nu știm să ne promovăm și să îngrijim ceea ce 

avem (majoritatea clădirilor, a monumentelor vechi fiind lăsate în paragină, infrastructura care lasă  de 

dorit, multe puncte turistice fabuloase din natură nu sunt aduse la cunoștinta lumii).Și știm cu toții deja 

cât de multe are de oferit România! Cred totuși că vor exista surprize în viitor dacă depunem efort 

pentru o schimbare în mai bine, mai ales că țara noastră este tot mai des menționată în ghiduri turistice 

internaționale de renume. 

Am ajuns la concluzia că iubim călătoriile deoarece  ne permit să ne cunoaștem mai bine. Cum 

spunea și Eliade, "cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înșine". 

        Moț Bianca, clasa a X-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Liceul Teoretic,,Grigore Moisil”  
 

 11 

 

 

 

Festivalul Luminii 

         Unul dintre cele mai importante evenimente pentru cercetașii din România este Festivalul Luminii. 

Un festival atât de greu de realizat, dar care vine în final cu atât de multe satisfacții.  

         Luna Mai este luna dedicată acestui festival foarte colorat. Pregătirile însă sunt în toi chiar cu 2 luni 

înainte pentru a fi totul perfect în ziua cea mare. Cercetașii se strâng toți la un loc pentru a alcătui lista cu 

idei de activități, acestui amalgam de idei i-am dat denumirea de "brainstorming" în care nicio idee nu e 

proastă, absolut totul contează și este pus pe foaie. Timp de câteva ore, hotărâm toți ce păstrăm și ce 

aducem nou pentru a surprinde în fiecare an comunitatea căreia îi adresăm festivalul. După ce avem totul 

pe o foaie, care pare că nu se mai termină, începem să facem cumpărăturile (partea noastră favorită) și să 

facem foarte multe hârtii -contracte, aprobări- (partea asta uneori devine insuportabilă). După ce 

cumpărăm aproape tot ce ne pică în mână, gândindu-ne că "și asta sigur va trebui la ceva", punem totul 

cap la cap pentru a realiza atelierele: batem cuie, pictăm, lipim, ne cățărăm în copaci pentru a găsi locurile 

perfecte, dăm ture după ture prin locația gazdă pentru a fi siguri că poziția aleasă pentru ateliere este cea 

potrivită, capsăm, înnodăm, râdem, glumim, dansăm și la finalul zilelor rămânem uimiți de câte am putut 

să realizăm, iar camera în care lucrăm parcă devine neîncăpătoare. 

         Cum acest festival gravitează în jurul luminii, nu uităm să facem și o mică întrecere între noi pentru 

a vedea cine reușește să facă cele mai multe gulguțe și așa în ziua festivalului putem să mai construim un 

oraș din câte gulguțe se adună. 

          În ziua marelui eveniment ne îmbărbătăm, luăm o gură mare de aer și ne punem pe cărat, foarte 

mult cărat, pentru că am ajuns la concluzia că mesele și scaunele și cutiile și toate materialele, în 2019, 

încă nu se mută singure... Cu tot locul îmbrăcat de sarbătoare, dăm startul distracției. Muzică, râsete, poze, 

concursuri, baloane, o mare de oameni care ne dau energie pozitivă și puterea de a realiza acest festival în 

fiecare an cu atâta plăcere și dragoste. Seara, când toate gulguțele se aprind, în aer plutește o emoție fără 

margini și suntem răsplătiți cu un ropot de aplauze. 

          Festivalul Luminii are ca motto "Redescoperim împreună bucuria lucrurilor mărunte" și cu adevarăt 

odată ce pașim în acest festival învățăm să ne bucurăm de fiecare moment și de fiecare lucru mic care, fară 

să ne dăm seama, chiar ne face viața mai frumoasă.   

                Dănăilă Alexandra, clasa a XII-a 
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ÎNSEMNE DE MERIT ȘI PROGRES PENTRU        

EXPLORATORI 
 
    

Ce o mai fi și asta? te întrebi citind acest titlu… 

Ei bine, deși atât de străin pentru mulți dintre noi, pe atât de 

cunoscut este subiectul în cadrul Organizației Naționale Cercetașii 
României. În fiecare centru local din țară există mai multe feluri de 

promovare a metodelor non-formale prin care putem să-i ajutăm pe cei 

din jurul nostru să învețe lucruri noi și folositoare. Aceste două sisteme 
propuse (merit și progres) ne dau o mână de ajutor în dezvoltarea 

armonioasă a cercetașilor, înafara activităților de centru. 

Deoarece în Tulcea există doar o singură ramură de vârstă 
pentru cercetași, în centrul nostru vom implementa aceste două metode 

pentru exploratori (elevii de liceu IX-XII). Aceste două “proiecte” se 

completează reciproc, întrucât însemnele de merit sunt acordate pe toată 

perioada de explorator în cadrul sistemului de progres. 
Și totuși, de ce sunt așa de importante?  

 Însemnele de progres sunt strâns legate de cadrul  simbolic (povestea în care sunt “deghizate”activitățile) 

unei ramuri de vârstă - care în cazul exploratorilor este Cetatea (repopulată mereu de tineri cu inițiativă, 
care vor fi ajutați de cei mai mari să descopere cât mai multe lucruri). Etapele sistemului de progress sunt : 

Inițierea, integrarea, implicarea și marele proiect.  

 Inițierea 

Aceste prime 6 luni, adică inițierea, joacă rolul perioadei de acomodare cu noul mod de lucru, 
dar și cu noua lui patrulă (echipă), învață despre legea exploratorului, în tot acest timp fiind 

susținut de un lider (mentor). Începând cu prima etapă acesta poate participa la activități locale, 

dar și naționale, ieșiri în natură, drumeții etc. 

  

 Integrarea 
Odată ajunși la acest pas, exploratorii se implică în proiecte, învață împreună cu 

patrula cum se concepe un proiect, cum se scrie, ce se ia în considerare, cum se 

stabilesc obiectivele, dar și modul de lucru în echipă. Tot în această etapă 
exploratorii sunt încurajați să participle la multe evenimente, acestea oferindu-le șansa de a 

socializa și de a se dezvolta ca individ.  

     

 Implicarea 

Dacă până acum doar am învățat, însemnul pentru implicare, îi oferă  
exploratorului ocazia să-și implementeze ideile împreună cu patrula sau 

liderul/mentorul în cadrul centrului local și nu numai.  
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 Marele Proiect  (de obicei se suprapune cu clasa a-XII-a) 

În această perioadă exploratorul va discuta cu liderul despre progresul personal și ce urmează pe viitor, dar 

și implementarea unui “proiect mare” (de tip camp,hike etc.)  așa cum ne spune și denumirea însemnului.                        
Trecând prin toate aceste etape cercetașul se va dezvolta armonios în cadrul centrului și va învăța 

multe lucruri care îl pot ajuta și în viitor. Totodată, el capătă experiența lucrului în echipă, poate 

chiar și a unui lider de grup în cadrul unui proiect. Învață să fie mai responsabil, să-și stabilească 
obiectivele clar și metodele prin care vrea să aplice lucrurile învățate. 

  Acum, că v-am familiarizat  puțin cu sistemul de progres, o să spun câteva cuvinte și despre cel de merit, 

fiind un proces personalizat, în funcție de potențialul  fiecărui tânăr. 
Fiecare însemn are 3 task-uri mari: APROFUNDEAZĂ, LUCREAZĂ, CUNOAȘTE. 

Așa cum ne spun și denumirile pentru fiecare: 

Aprofundează – idei, noțiuni, valori personale, etc. 

Lucrează – implementează-ți ideile singur sau împreună cu patrula/liderul 
Cunoaște – persoane din domeniu 

Fie că vrei să înveți să vorbești în fața unui public, să aprofundezi noțiuni de 

prim ajutor sau să te informezi despre mediul înconjurător și despre 
dezvoltarea durabilă, sistemul de merit îți oferă posibilitatea să faci orice îți 

dorești și să te îndrepți chiar și spre alte domenii pe care încă nu le-ai 

descoperit.  
Ca un ajutor pentru exploratorii din CL. Lotus, la unele întâlniri de centru 

invităm persoane din diferite domenii care îi pot sprijini pe copii cu însemnele 

și nu numai.  

  Dacă nu sunteți încă 100%  convinși cât de super este procesul acesta, vă las 
mai jos câteva gânduri ale cercetașilor care au terminat însemnele de merit și 

cu ce au rămas în urma lor.   

 

“Însemnele de merit înseamnă cunoaștere, a afla mai mult și a 

descoperi. Eu am terminat două însemne de merit până acum și pot spune 

că nici nu știu când a trecut timpul până să le finalizez.Cea mai 

interesantă parte din "munca" pentru obţinerea unei insigne de merit este 

rubrica "CUNOAȘTE" unde noi, exploratorii, putem comunica cu 

persoane din domeniul respectiv care au o experienta și ne împărtășesc 

sfaturile lor. Alegerea pe care am făcut-o în legătură cu insignele de merit 

a fost în funcţie de ceea mă pasionează.Astfel, am cunoscut personalităţi 

din domeniul medicinei și a ecologiei care m-au îndrumat constructiv spre 

alegerea unei meserii viitoare.” 

“Nu m-am gândit niciodată că voi avea ocazia să întâlnesc un director al unei companii și chiar să 

stăm de vorbă așa “lejer”. Sunt foarte multe persoane amabile și săritoare în orașul nostru, chiar dacă au 

poziții înalte în societate.” 

“Însemnul de branding personal chiar m-a făcut să realizez cum sunt eu de fapt și că nu trebuie să-

mi fie rușine să mă exprim exact așa cum sunt 

eu. Am învățat destul de multe lucruri și tot 

timpul/efortul pe care l-am depus au 

meritat din plin”                              
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Izvoarele, sat de greci. 

În satul Izvoarele se află una dintre vechile comunități de greci din România, stabilită în urmă cu 
două sute de ani. Oamenii de aici și-au păstrat frumusețea obiceiurilor aduse din Grecia, dar au și 

împrumutat din tradițiile românilor și ale vecinilor bulgari (prezenți în împrejurimi înaintea schimbului de 

populație din 1940 în urma cedării Cadrilaterului). Au nume românești, vorbesc grecește, iar costumele 
populare seamănă mult cu cele din Bulgaria. De la bulgari ei au adoptat obiceiul numit „udatul mirelui” 

(băieții abia căsătoriți sunt băgați cu capul la uluc) sau „ziua babei” - zi în care femeile fac ce poftesc și 

petrec până dimineața, fără bărbați. Au mai rămas puține obiceiuri grecești, printre care „Dragomanul” 
când, de Sfântul Ion, flăcăii intră cu calul frumos împodobit chiar în casa fetei iubite, oferindu-i vorbe 

dulci și colaci împletiți ca semn al dragostei. Un alt obicei grecesc este cel de „Florii”, la „Lăzărel”, când 

fetele de până la 16 ani cântă și primesc ouă, bani, făină, și la final rostogolesc sita, pentru ca vara să fie 

bogată. De „Horhumbal” băieții se întrec în a face focuri mari pe dealuri, iar la „Elefterio”, femeile torc și 
stau la povești în jurul unei gropi plină de jar. Atmosfera mistică din jurul istoriei localnicilor greci este 

accentuată poate şi de faptul că bună parte din istoria lor în Izvoarele este vie astăzi datorită amintirilor 

bătrânilor, pentru că arhivele au ars în mai multe rânduri, iar multe dintre documente lipsesc, din cauza 

evenimentelor tumultoase din istoria Dobrogei 

Din spusele localnicilor din Izvoarele, timpul nu a putut şterge una dintre cele mai frumoase 

legende pe care le-am auzit, legate de întemeierea acestei comunităţi. Bătrânii spun că formarea localităţii 

a luat naştere sub forma unui popas de 40 de zile, în urma venirii pe lume a unui bebeluş. Unii spun că de 
mult, mai multe familii, aflându-se în trecere pe actualul teritoriu al comunei Izvoarele, au fost nevoite să 

se oprească din călătorie pentru o vreme, până trecea ”lăuzia” (perioada de 40 de zile după naşterea unui 

copil). Însă iarna năpraznică din acel an a făcut ca popasul de 40 de zile să se prelungească. Astfel, 

familiile au rămas pentru totdeauna aici, iar aceștia sunt strămoșii mei.                           

https://ro.wikipedia.org/wiki/Greci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
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                                                                                                              Klein Robert-Andrei, clasa a X-a 

 

Pasiunea mea - Jurnalismul 

 

Ca orice licean am început să îmi conturez aptitudinile și pasiunile. Pasiunea mea o 

reprezintă jurnalismul. Totul a început în clasa a IX-a, atunci când profesoara mea 

de limba romană ne-a prezentat cercul de jurnalism și ceea ce are de oferit acesta. 

   După o săptamană, am pășit timid într-o sală mică, plină de afișe și articole din 

ziare, urmând să îmi descopăr pasiunea. Am cunoscut-o pe profesoara 

coordonatoare care urma să îmi deschidă multă drumuri, doamna Petre Viorica.  

   Puțin mai târziu, mi-am cunoscut coechipierii, un grup de copii liniștiți, deschiși și 

dedicați. Ne-am salutat și ne-am dezvăluit talentele și aptitudinile, astfel încât am 

reușit să ne împărțim sarcinile și să ne stabilim rolurile. Întrucat îmi place să mă 

implic cât mai mult, mi-am asumat mai multe roluri: jurnalist, scenarist, editor 

video și cameraman. 

   Cu timpul am început să dezvolt diverse aptitudini și calități. Am învățat să 

vorbesc liber în public, scăpand astfel de trac. Am scapat de timiditate, reușind 

astfel să creez relații și să empatizez mult mai ușor. Nu în ultimul rând, mi-am 

îmbunătățit dicția, tehnica și cunoștințele legate de editarea audio-video. 

   Istoria cercului este una bogată, acesta luând naștere în 1997 și funcționând 

până în prezent. Au existat zeci de echipe de jurnaliști  în acești 22 de ani de 

existență, cercul având în “palmares” numeroase materiale video premiate și cupe 

la diferite concursuri județene, naționale sau internaționale. De menționat este 

faptul că toate echipele se numesc “P.S.S.T” fiind abrevierea de la “Pur și simplu 

tineri”, un concept care a atras atenția multor oameni de-a lungul timpului, 

remarcându-se prin munca pe care o depuneau tinerii jurnaliști pentru obținerea 

unui rezultat cât mai bun. 
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   Împreună cu toți coechipierii mei, am realizat numeroase materiale pe diverse 

teme: cultural-artistice, educație, sănătate, turism, istorie până la proiecte 

județene, naționale și internaționale.  

   Unul dintre cele mai importante proiecte la care echipa P.S.S.T a participat, a 

fost Proiectul Național “Parteneriat în Educație, Prezent și Perspective”, concurs 

desfașurat la Sulina, unde tineri din toata țara vorbesc despre diverse teme de 

actualitate. 

   Cercul de jurnalism este popular, fiind promovat de către profesorii de limba de 

romană în școli, astfel unii liceeni acordă o șansă cercului și participă, acesta 

devenind ulterior o pasiune pentru o parte dintre ei. 

   Așadar, după timpul petrecut în cadrul cercului de jurnalism, recomand cu 

caldură tuturor elevilor să acorde o șansă cercului de jurnalism, întrucât aduce 

multe beneficii și dezvoltă diverse aptitudini și calități utile în viața de zi cu zi. 

Maxim Andrei, clasa a X-a 
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Harta sufletului meu 

  Încă de mică am iubit tot ce înseamnă ficțiune, poezie și imaginație. Îmi plăcea să scriu, să dau 

frâu liber creativității și să construiesc lumi noi, pe care le puteam modela după bunul-plac. 

În timp, însă, șirul gândurilor mele s-a oprit. Mă simțeam de parcă tărâmurile pe care le făuream 

își pierdeau strălucirea, iar eu rămâneam singură printre ruinele a ce a fost odată, căutând ceva anume. 

Acel ceva eram chiar eu. Cu cât am crescut, am realizat că toate creațiile mele începuseră să devină o 
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reflecție a dorinței altora, și nu a propriului meu sine. Uram tot ceea ce compuneam, pentru că tot ce 

vedeam erau cuvintele falsei eu, a celei care încerca să se adapteze la ceea ce îi era cerut.  

  Cu câțiva ani în urmă, am decis să renunț la acestă pasiune, pentru că nu puteam să fiu sinceră față 

de mine însămi. Uitându-mă la ce a fost, mă cuprind stări de nostalgie, de tristețe și realizez cât de mult m-

am pierdut în anii adolescenței.  

  Acum un an și jumătate am descoperit un grup de băieți ce compuneau muzică despre iubirea de 

sine și promovau mesaje despre cum nimeni nu e singur și despre cum, uneori, este bine să iei o pauză de 

la agitația cotidiană și să respiri. Încetul cu încetul, învăț să mă iubesc pe mine însămi și să mă descopăr. 

Realizez,după mult timp, că sunt o enigmă mult mai mare decât îmi imaginasem.  

  Cel mai important pas pe care l-am făcut recent a fost să încep un nou jurnal. Nu este un jurnal 

zilnic, dar de fiecare dată când simt nevoia să mă exprim, creez și creez și reușesc să umplu pagini pe care 

le decorez cu imaginația mea. Nu îmi mai este frică să fiu onestă față de propria persoană. Nu vreau să mă 

opresc din a-mi asuma riscuri. Și, mai ales, vreau să descopăr conturul acestei hărți pe care o numesc 

“Harta sufletului meu”.  

  Așa că, încearcă! Oricine ai fi, orice pasiune ai avea și oricât de frică ți-ar fi să îndrăznești, 

încearcă! Citește, aleargă, călătorește, explorează, dansează, cântă, lasă-te auzit și schimbă lumea!  

  “N-am scris niciodată un cuvânt care să nu vină din inima mea. Și nici n-am să scriu 

vreodată.” Nellie Bly  

Cacencu Cristiana, clasa a X-a 

       „… ȘI  APOI, AM NATURA, ARTA ȘI   POEZIA, ȘI DACĂ NU 

ESTE SUFICIENT,ATUNCI  CE ESTE DE AJUNS?”  Vincent van Gogh 

 

M-am apucat de desen dintr-o joacă. Câți dintre noi aveau frumosul obicei de a-și desena marginile 

caietelor de școală? Asta a fost primul pas și primul contact cu desenul. De la floricelele desenate în joacă pe 

marginea caietului, am ajuns la zeci de coli de hârtie pe care mi-am exersat mâna și creioanele, cariocile, tușurile 

de toate tipurile. 

   „ARTISTUL  ESTE UN MAGICIAN”. Cel puţin așa îl vedeam eu atunci când eram mică și așa îl 

văd încă mulţi oameni și în ziua de azi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Acesta vede lumea într-un cu totul alt mod; o vede și o simte altfel decât omul normal. Și reuşeşte să 

transpună totul pe o pânză, să o transmită prin dansul lui sau prin muzica lui cu o naturaleţe și o veselie menite 

să stârnească acest sentiment de uimire. Mai mult decât talentul lui de a desena sau de a dansa, de a face teatru, 

artistul are abilitatea de a schimba imaginea lumii, de a scoate la suprafaţă frumosul. Acesta este adevăratul lui 

talent, abilitatea de a vedea și de a reda tot ce este bun, și mai ales, de a trezi și a scoate la iveală ce este minunat 

în celălalt, în privitor, de a trezi emoţii din cele mai diverse. Să poţi privi un om drag, să-l vezi în întregime și în 
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fiecare detaliu al lui, să te bucuri de prezenţa lui, să-l simţi și apoi să poţi transmite tot ce simţi prin ceva ce 

cuvintele nu ar putea nicicând să fie de ajuns să exprime.                                                                                                               

Caragiale spunea:“Şi eu şi mitocanul privim luna, dar el degeaba o priveşte. Luna este arcuşul şi eu sunt 

vioara.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĂSĂRILE. ARIPILE 

VIITORULUI! 

Pentru mine această pasiune pentru păsări a început de la vârsta de șapte ani, când împreună cu 

fratele meu mai mare urmă să mergem într-o tabără a cărei teme era studiul păsărilor. 

La început în afară de câteva păsări comune nu cunoşteam nimic despre ştiinţa care mai târziu am 

aflat că se numeşte ornitologie. 

Apoi cu trecerea anilor am început să învăţ din ce în ce mai mult, ba prin intermediul jocurilor sau 

alea activităţilor, una dintre cele mai comune activităţi era determinarea a 20 de specii de păsări diferite 

printr-un colaj cu anumite părţi ale corpurilor acestora, ba cu ajutor organizatorilor care erau mereu gata se 

ne îndrume când aveam o probă. 

O zi începea de obicei pe la ora 6 când trebuia să mergem la observaţi, dimineaţa putând fii 

observate un număr mult mai mare de păsări decât în restul zile, acestea se realizau cu ajutorul lunetelor, 

iar fiecare pasăre nouă găsită era notată într-un tabel de observaţie astfel ajungând ca într-o săptămână să 

identific mai bine de 80 de specii diferite de păsări. 

De multe ori, în loc să vorbesc,pictez. Vorbele au mai multă valoare atunci când sunt redate în pasteluri. Adesea 

încerc să nu folosesc radiera, deoarece în loc să șterg, din acea greșeală pot să fac un lucru deosebit (‚‚Viața este arta de 

a desena fără radieră.’’).Culorile devin o obsesie, iar coloratul o dulce nebunie care te conduce spre extaz.În timp ce 

desenez, nu pot să judec, nu pot să urăsc,nu pot să mă separ de viață. Pot să fiu fericită și împlinită!  

                                                                                                                                                  Moț Bianca, clasa a X-a 
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Am aflat despre practică de „inelare” care constă în prindere şi însemnare a păsărilor cu ajutorul 

unor inele care se prinde picioarele păsărilor, cu ajutorul unor plase speciale, după ce păsările se calmează 

sunt luate şi încep să li se ea măsurători ale ciocului, picioarelor, penelor, etc.Cu scopul de a identifica 

schimbările din mediul înconjurător prin schimbările păsărilor, dar şi pentru a urmaţi dacă există 

schimbări în zonele şi perioadele de migraţie şi traseele pe care acestea le parcurg până la destinaţie. 

Dar pe lângă multe alte chestii legate de păsări am aflat şi să ofer primul ajutor, să denumesc 

constelaţi, să dau la rame, să pescuiesc şi multe altele. 

Astfel în anii de când sunt membru SOR (Societatea Ornitologică Romană) am învăţat să identific 

aproximativ 100 de specii de păsări, iar pe 20 dintre acestea sunt în stare se le denumesc în latină. 

Iar în urma acestei experienţe am ajuns să văd lumea păsărilor cu alţi ochi, azi de fiecare dat când 

văd o pasăre nu pot să nu mă gândesc la specie, la zona în care va urma să migreze sau de unde se 

întoarce. 

 

   

 

 

 

ZBORUL CU 

PARAPANTA 

O EXPERIENTA DE NEUITAT 

 

Zborul cu parapanta  îți da una dintre cele mai uimitoare senzații pe care le poți 

experimenta vreodată. Parcă zbori cu aripile tale, plutind printre nori, iar de sus totul îți pare în 

miniatură. Simți că  grijile tale devin inexistente, uiți de tot și toate și simți doar aerul care te 

mângâie. La tine nu mai ajung zgomotele supărătoare, nu mai este agitație, este doar plutire și 

un șuierat dulce, liniștitor.  

 În momentul zborului cu parapanta, ai parte de un amalgam de emoții contradictorii: pe 

de o parte  ești plin de adrenalina care îți fortifică senzațiile și trăirile, iar pe de altă parte ești 

cuprins de o liniște absolută, cuprins de zbor, de priveliștea care ți se deschide în față. Imediat 

însă aceste sentiment trece și ai posibilitatea să te bucuri la maximum de zbor. La aterizare, ești 

în sigurantă. Mai greu e să revii cu picioarele pe pămant, când ai avut posibilitatea să plutești 

deasupra lui.  
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  Vă atenționez, zborul cu parapanta poate deveni  dependență. Acum, următorul meu 

obiectiv e săritura cu parașuta. Acolo, cu siguranță, emoțiile vor fi și mai puternice. Cât timp 

senzația celor trăite mai persistă, nu voi aștepta mult până să am parte de altele noi, mai intense.  

Bejenaru Raluca, clasa a X-a 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rușii Lipoveni 

Refugiaţi în urmă cu două-trei sute de ani în România, unde s-au stabilit mai ales în nordul 

Moldovei, dar şi în Dobrogea, ruşii-lipoveni formează o comunitate pitorească, plină de vitalitate, care ştie 
să se bucure de viaţă, dar şi să fie ferm atunci când e vorba de principiile sale – mai ales cele religioase. 

Lipovenii au ales să se împartă între două lumi, două tradiţii, două calendare, două rituri şi trei 

limbi: română, rusă şi slavonă. Însă, deşi credinţa ocupă un loc atât de important în viaţa lor, lipovenii au 
reuşit să îmbine religia cu o poftă incredibilă de viaţă. Un rol hotărâtor în păstrarea identităţii proprii a 

ruşilor lipoveni l-a avut biserica. Slujbele religioase se ţin şi astăzi în limba slavonă, scrierea se face cu 

caractere slavone, se foloseşte calendarul iulian (13 zile după calendarul gregorian). Lipovenii sunt mândri 
de obiceiurile și de cântecele lor, sunt veseli. Însă astăzi, chiar acest organ vital al comunităţii lipovene - 

tradiţia - este ameninţat de modernizare şi de transformările din societate.Toate sărbătorile religioase se ţin 

cu sfinţenie. Chiar şi Anul Nou, spre exemplu, are un caracter preponderent religios. În bisericile de rit 

vechi sunt oficiate slujbe îndelungate, iar în dimineaţa noului an pe la casele de staroveri se umblă cu 
semănatul. Fiind mare sărbătoare, gospodinele pun pe masă bucate tradiţionale: holodeţ (asemănătoare 

piftiei) şi multe prăjituri, de tot felul. 

Cu ocazia Crăciunului, ei nu au decât un singur colind pe care-l cântă în faţa icoanelor. Prima zi a 
Crăciunului se petrece doar în familie. Sunt interzise vizitele în această zi, chiar și la rudele cele mai 

apropiate. Pragul caselor lipovenești este călcat în această zi doar de colindători. Este vorba de cântăreții 
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din stranele bisericilor care merg din casă în casă, imediat după încheierea slujbei. Colindele lipovenilor 

sunt vechi de sute de ani, fiind transmise prin viu grai. Împreună cu acei cântăreți religioși rostesc colinde 
și gazdele în fața icoanelor. Masa de Crăciun a lipovenilor este una specială. Nu lipsesc răcitura, borșul 

rusesc și plăcinta numită „Varenika”. De asemenea, se mai păstrează încă un obicei foarte vechi. Primul se 

așează la masă, în capul acesteia, „starestul” casei. Este cel mai bătrân bărbat din casă, care 
binecuvântează masa cu o veche rugăciune rostită în limba slavona veche. De Crăciun, la biserică și la 

masa din prima zi, lipovenii îmbracă haine specifice. Femeile poartă fuste lungi înflorate și bluze 

pastelate, au părul legat sub o năframă specifică. Bărbații poartă și ei niște cămăși tip rubaskă și se încing 
cu un brâu.Cel mai bine s-au păstrat obiceiurile legate de Maslenita (Săptămâna Brânzei sau Lăsata 

Secului), săptămâna de dinaintea intrării în postul Paștelui. Este o săptămână de voie bună, sărbatorită cu 

cântece vesele pe străzi și cu  preparate lactate specifice: vareniki, blini, piroghi, etc. În timpul slujbei de 

Florii, podelele bisericilor sunt acoperite cu un covor de iarbă, în timp ce credincioșii țin în mâini lumânări 
și crenguțe de salcie sfințite cu această ocazie. 

Paștele, o sărbătoare foarte importantă pentru rușii-lipoveni, se sărbătorește în familie, cu ouă 

vopsite și cozonac, ce se sfințesc în dimineața Învierii, după liturghie. Mielul nu face parte din tradiția 
rușilor-lipoveni.  În toată perioada Paștelui, există la rușii-lipoveni obiceiul de a se pupa de trei ori când 

se întâlnesc, pronunțând „Hristos a înviat!” („Hristos voskrese!”) și respectiv „Adevărat a înviat!” 

(„Voistinu voskrese!”). Poate nu fără legătură cu trăsăturile spaţiului geografic în care trăiesc majoritatea 
ruşilor lipoveni, baia are pentru ei o semnificaţie sacră.Acest gen de baie este considerat leac universal 

împotriva tuturor bolilor. Lipoveanul prima dată face baie şi numai după aceea se duce la medic. Baia cu 

aburi face parte şi din ceremonialul ospitalităţii tradiţionale a ruşilor lipoveni. Musafirul dorit, oaspetele 

de onoare, indiferent de ce neam şi de ce religie ar fi, poposit la casa lipoveanului autentic, va fi poftit de 
gazdă să guste din deliciile băii cu aburi, special pregătită în onoarea sa. După ce va primi toate indicaţiile 

privind tipicul şi ritualul străvechi de folosire a acestei binefăcătoare invenţii omeneşti, unică în spaţiul 

cultural carpato-danubian, el va participa la un act de purificare şi de iniţiere în cultura unui popor ce ştie 
să preţuiască curăţenia trupească şi puritatea morală. Dintre cei care mai vorbesc limba rusă astăzi, cei mai 

mulţi sunt bătrâni. Căsătoria la rușii-lipoveni a păstrat poate cele mai multe particularități tradiționale. 

Până la nunta propriu-zisă, până nu demult se organizau șezători la care fetele și femeile cântau și 

confecționau batiste cu marginea dantelată, pe care apoi le dăruiau nuntașilor. Înainte de cununia 
religioasă, care are loc imediat după liturghie, se practica un obicei de „cumpărare-vânzare” a miresei de 

casa părintească, ocazie cu care sunt interpretate diferite cântece. 

Amelian-Iulian Elvin, clasa a X-a 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Totul Despre Fitness 

    Există presupuneri cum că fitnessul este doar un culturism cu greutăți mai mici, ceea ce este 

complet fals, chiar dacă se folosesc multe exerciții comune cu cele din culturism, fitness-ul 

presupune de fapt condiție fizică și cuprinde : mers, alergare, pedalare, stretching, exerciții la 
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diferite aparate, metode de relaxare și întinderi. Fitness-ul este benefic atât pentru psihic cât și 

pentru sănătate conturându-se influențele extraordinare pe care le exercită asupra unor boli că 

afecțiunile lombare (discopatiile) sau endocrine și bolile cardiovasculare. Fitness-ul poate fi un 

mod de a ne menține starea de sănătate, cât și un sport de performanță, acesta din urmă fiind 

strâns legat de agilitatea, puterea și viteza atletului. O condiție fizică bună se va obține prin 

mișcare regulată astfel vom îmbunătății funcțiile cardiaca și respiratorie, creștem flexibilitatea, 

forța musculară și rezistența organismului, reducem riscul atacurilor cardiace, a diabetului sau 

a hipertensiunii.  

Recomandarea specialiștilor:  Fitness-ul trebuie practicat la o intensitate moderată timp de 30 

de minute pe zi, 5 zile pe săptămâna sau mai mult. Exercițiile fizice intense sunt cele care ridica 

pulsul la o valoare de peste 70% din maximul ce poate fi atins, aceste exerciții cu intensitate 

crescută trebuie efectuate timp de 20 de minute pe zi, 3 zile pe săptămână sau mai mult.  

 Fitness-ul poate fi împărțit în două categorii și anume:  

 1. Fitness-ul de tip aerobic reprezintă abilitatea organismului de a consuma oxigen în mod 

eficient prin creșterea cantității acestuia trimisă la mușchi, oxigen care le va permite mușchilor 

să funcționeze un timp mai îndelungat. Fitness-ul de tip aerobic depinde de starea inimii, a 

plămânilor și a mușchilor.  

 2. Fitness-ul de tip muscular care se caracterizează prin creșterea rezistenței și forței 

mușchilor prin ridicarea de greutăți. Deasemenea și flotările sunt un mod util pentru creșterea 

forței musculare.  

 Cum ne menținem condiția fizică prin fitness ?  

  În primul rând, trebuie să ne creăm un program regulat de exerciții fizice, care să facă parte 

din programul nostru zilnic de activități. Vom începe prin exerciții cu o intensitate scăzută ca 

urcatul scărilor, mersul pe jos, mersul pe bicicletă cel puțin o dată pe săptămână, mersul pe  

role, plimbarea câinelui sau jocurile. Pentru mersul pe jos, ne putem procura un pedometru de 

la magazinele cu specific sportiv, astfel că pașii noștri vor fi numărați în timpul mersului ceea 

ce poate motiva acumularea de mai mulți pași și implicit un exercițiu mai lung și mai eficient. 

Pentru exerciții fizice cu greutăți, putem utiliza o sală de fitness, iar pentru menținerea 

condiției fizice vom folosi un program variat, alegem o activitate care ne face plăcere pentru a 

evita plictiseala, de exemplu: aerobic de trei ori pe săptămână, o plimbare pe jos sau ridicarea 

de greutăți în zile succesive.  

   

 Moduri de executare ale fitnessului:  

     

 o  Antrenamentul de mare viteză: Constă în coborârea greutății printr-o mișcare controlată și 

apoi contractarea explozivă a mușchilor, pentru a ridica greutatea cât mai rapid posibil.  

 o Modul confuziei musculare: Constă în schimbarea periodică a exercițiilor destinate unei 

grupe de mușchi sau a ordinii acestora în timpul antrenamentului, pentru a evită adaptarea 

mușchiului la un anume tip de antrenament  

 o Modul contracției de vârf: Necesită executarea ritmică a repetărilor succesive și constă în 

încordarea puternică în partea superioară a mișcării   



           Liceul Teoretic,,Grigore Moisil”  
 

 24 

 o Modul piramidării greutăților: Constă în varierea numărului de repetări și a greutății de la 

set la set, fie de la ușor la greu sau invers.   

 o Modul repetărilor forțate: Constă în executarea a câtorva repetări suplimentare atunci când 

intervine oboseala pentru a forța mușchiul lucrat. Acest mod trebuie realizat cu ajutorul unui 

prieten care să va ajute doar atât cât este nevoie   

 o Modul repetărilor parțiale: Acest mod se folosește pentru a mari intensitatea 

antrenamentelor prin 2-3 repetări parțiale la finalul seriei, ceea ce ajută la acumularea 

acidului lactic necesar unei creșteri musculare intense  

 o Modul seturilor super-lente: Fiecare repetare va fi executată în 20-60 de secunde, pentru a 

solicita mai mulți mușchi   

 o Modul supraîncărcării: Greutățile sunt mărite progresiv pe parcursul creșterii numărului de 

antrenamente pentru a deveni din ce în ce mai puternici, făcând același număr de repetări cu 

greutăți mai mari   

Beneficii:  

 o Reacția adecvată a organismului la stress;  

 o Se îmbunătățește capacitatea de a dormi, iar somnul este mai bun;  

 o Creșterea energiei;  

 o Creșterea acuritatii intelectuale;  

 o Reduce riscul de moarte precoce, boală coronariană, atac de cord, hipertensiune arterială, 

diabet, cancer, obezitate.                                                      

 

 

  Lesnic Alexandru, clasa a X-a                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmările alimentației de azi 

Ciocolată! Chipsuri! Prăjituri! Acestea sunt doar 

câteva dintre ideile care trec prin capul meu cand îmi spun 

ca vreau să mănânc “ceva bun”. Și le-aș alege pe toate, dar 

nu pot. Sunt conștientă ca nu sunt sănătoase. Există 

substanțe adăugate în alimentele din comerț numite aditivi 

(coloranți, conservanți, îndulcitori, antioxidanți) care 

schimbă proprietățile nutritive ale produselor. Aceste 

alimente procesate cresc riscul alergiilor și tulburărilor 

metabolice. În loc de un produs procesat din comerț, putem  
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alege varianta sănătoasă de a găti acasă unde avem control asupra compoziției produsului finit. Produsele 

de panificație din comerț au un termen de valabilitate crescut, ceea ce nu putem spune despre cozonacul 

făcut în casă dupa rețeta bunicii pe care v-o ofer cu drag! 

    

ALUAT DE COZONAC 

1 kg făina, 4-5 gălbenușuri, 3 albușuri, 1 linguriță rasă cu sare, 300 g zahăr,  250 g unt proaspăt sau untură 

amestecată cu untdelemn, ½ baton vanilie, 100 g stafide, 1/5  nucșoară, coaja de la ½ portocală, coaja și 

zeama de la ½ lămâie, 1 păhărel cu rom, 3 cești lapte, 30 g drojdie, migdale sau nuci, zahăr pudră.  

Terente Emilia 
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     Machiajul are rolul de a infrumuseța orice femeie, însa folosit zilnic și în exces, acesta poate fi 

dăunător pentru sănătate, deoarece multe dintre produsele utilizate conțin substanțe chimice 

care pot fi daunatoare pentru piele.   

     Câteva dintre efectele folosirii machiajului 

necorespunzător sau în exces sunt acneea, alergiile, 

pielea grasă, ochii uscați și pierderea genelor. 

Putem evita toate acestea astfel: 

• Curăță-ți cu grijă pensulele din portfard.Neglijarea 

acestui aspect va favoriza dezvoltarea unui mediu 

propice pentru bacterii, iar în timp te vei trezi cu 

coșuri, puncte negre și alte probleme nedorite. 

• Folosește doar produse de calitate, adecvate tipului 

tău de ten. Fie că ai tenul sensibil, gras sau mixt, fie că 

preferi culorile calde sau cele reci, consultă un specialist înainte de a-ți achiziționa produse 

cosmetice. 

• Extrem de important este să te demachiezi zilnic. Aceasta este cea mai importantă regulă 

dacă îți dorești un ten sănătos și tânăr, pentru cât mai mult timp. Ideal ar fi și să-ți faci o mască 

regenerantă cel puțin o dată pe lună. 

• Fii atentă la termenul de valabilitate al produselor de machiaj. 

• Atenție și la E-urile din produsele destinate infrumusețării pe care alegi să le achiziționezi. 

 
• Învață-te să iti iei și pauze de la machiaj pentru a oferi tenului ocazia să respire. E bine ca, de 
exemplu, să îți stabilști anumite zile din săptămână, cum ar fi cele de week-end, în care să nu 
aplici machiaj pe față. Folosește doar o crema hidratană sau una cu factor de protectie UV. 
 

Caramangiu Teodora, clasa a X-a 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Frumusete-si-intretinere/cum-sa-scapi-rapid-de-punctele-negre_15390
http://www.sfatulmedicului.ro/Ingrijirea-pielii/despre-tenul-sensibil-si-intolerant_13199
http://www.sfatulmedicului.ro/Remedii-naturiste/top-8-remedii-naturale-cu-lamaie-preparate-acasa_13775
http://www.sfatulmedicului.ro/Ingrijirea-pielii/cum-alegi-crema-de-protectie-solara-potrivita_7468
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Young Media Literates of Europe 

And Our School 

 

This project means so much  for us, since it brought  us closer together  while we were  trying to 

find solutions for problems such us media addiction, fake news and many other issues like 

these.  

Of course media is a very powerful tool if used wisely , but it can easily become a dangerous 

addiction that comes with many negative consequences , especially among teenagers and 

young population. So one the most important things that we have learned throughout this 

project is using media as what it should be: an addition, not an addiction.  

Internet can be a dangerous place, so here are a a few tips to help protect your identity online: 

● Always log of when you leave a website, especially if you are not using your personal 

computer 

● Keep your passwords private and make them more complex, nothing too obvious.  

● When posting comments, use a nickname and a picture instead of your own photo 

● If you come across anything innapropriate online, that make you feel bad, concerned or 

anxious, tell an adult and make sure to report it 

● Never share personal information such as your phone number,school, or home address 

with strangers 
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Welcome to Romania! 

Our highschool had the privilage to host the metting on september-october 2018. The 

experience was amazing! We were able to establish strong friendships that still last in 

such a short amount of time. The fun and adventure started from the very first day, at 

the airport.  

 

We had several debates on the media topic, and realised that even though we speak diferent 

languages, have diferent traditions,costums, religions, we're all affected by this problem 

and only together we can make a change. 

Every evening, after dinner, we would watch a diferent ethnic group dancing, singing, and even 

have a taste from their tradițional food. And, since we love having fun, we joined them 

every time.  

We organised workshops with diffrent themes 

such as music, sports or digital 

performing, were we worked together, 

embraced our abilities and built trust. 

We organised workshops with diffrent themes 

such as music, sports or digital 

performing, were we worked together, 

embraced our abilities and built trust. 



           Liceul Teoretic,,Grigore Moisil”  
 

 29 
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We also took trips in the town ,, in the Danube Delta and in Galați, at the university, were we 

talked about fake news and media in general with two proffesors,who provided us 

crucial information about all these.We've had a great time admiring the beauty of our 

region and learning from the best ones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saying goodbye  was definetly the most difficult 

thing twe had to do  

during our experience.  But the moment eventually came and our new friends went back home, 

leaving behind stong bonds and wonderful memories.  
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