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EEDDIITTOORRIIAALL    
PPrrooff..  MMiihhaaeellaa  IIoonniiţţooaaeeii

 
Dragii noştri cititori, 
 
Iată că o dorinţă a celor care au fost şi a celor care sunt profesori şi elevi ai Colegiului 
nostru prinde contur: este revista noastră, a celor care predăm, învăţăm şi suntem învăţaţi în 
frumoasa comunitate a Colegiului Economic „Hermes” Petroşani. Revista „Think outside 
the box!” îşi propune să fie o revistă a elevilor şi pentru elevi. Acest prim număr apare 
datorită vouă, celor care într-o lume a gadgeturilor, a vitezei şi a grijii pentru ziua de 
mâine, îndrăzniţi să gândiţi frumos, să visaţi şi... da, să vă implicaţi într-un astfel de 
proiect, pentru a împărtăşi colegilor voştri şi tuturor celor care vor citi revista noastră, puţin 
din sufletul vostru, puţin din sufletul nostru.  
Eu, personal, îmi propun ca în paginile revistei nostre să depăşim limitele banalului, iar 
acesta să fie locul unde voi, tinerii, fiinţele cu suflet, conştiinţă şi personalitate proprie, şi 
nu doar elevul x, y, să vă puteţi exprima deschis, să transmiteţi dorinţele voastre, visurile 
voastre şi astfel noi, cei din spatele catedrei, prietenii şi îndrumătorii voştri să vă fim alături 
puţin mai mult în această minunată perioadă din viaţa unui om, adolescenţa. Toţi am fost 
cândva adolescenţi, unii cu mult timp în urmă sau unii nu cu foarte mult timp în urmă, toţi 
am fost sau suntem atinşi de caldul fior al primei iubiri, de freamătul întrebărilor legate de 
viitor. Aşa e! Sunt diferenţe între adolescenţa fiecărei generaţii, diferenţe dictate de 
societate, de tendinţe şi tehnologie însă cred că, sufleteşte, adolescentul este acelaşi om în 
devenire, firav şi plin de întrebări. Să încercăm împreună să escaladăm această „prăpastie 
dintre generaţii” (generation gap) sau cel puţin să construim o punte pentru a putea învăţa 
unii de la alţii, pentru a crea lucruri frumoase împreună. 
Sunt convinsă că nu ne vom opri aici, la acest prim număr al revistei nostre şi că vor fi şi 
mai mulţi cei care vor îndrăzni, în viitor, să iasă din carapacea proprie, din zona de confort, 
pentru a-şi deschide sufletul şi mintea, pentru a crea lucruri frumoase pe care să dorească să 
le împărtăşească.  
Numai împreună vom reuşi să devenim mai buni! 
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Think outside the box       
 
Thinking outside the box (de asemenea thinking out of the box sau thinking beyond the 
box şi, în special în Australia, thinking outside the square) este o metaforă care înseamnă 
a gândi diferit, neconvenţional, sau dintr-o nouă perspectivă. Această expresie se referă 
adesea la o gândire creativă. Se crede că expresia provine de la consultanţii în management 
ai anilor 1970 şi 1980 care îşi provocau clienţii să rezolve puzzle-ul „nouă puncte”, a cărui 
soluţie necesită creativitate. Această expresie poate fi întâlnită de asemenea în dans, ca 
încurajare pentru a se mişca creativ, dincolo de paşii simpli, geometrici sau variaţiile 
acestora, executând paşi pur şi simplu în afara cutiei, realizând mişcări mult mai complexe 
şi expresive. 
Expresia a devenit larg răspândită în domeniul afacerilor, fiind foarte folosită în multe 
sloganuri publicitare. „A gândi în afara cutiei” înseamnă a privi mai departe şi a încerca să 
nu te gândeşti la lucrurile evidente, ci să încerci să te gândeşti la ce se află dincolo de 
acestea. 
De unde provine expresia? 
'Think outside the box' a apărut în SUA la sfârşitul anilor ’60, începutul anilor ’70. 'Cutia' – 
implicând rigiditate – simbolizează gândire restrânsă şi lipsită de imaginaţie; este opusul 
unei gândiri deschise şi nerestricţionate – în afara cutiei.  
 

    
 

Aşadar, ce este această cutie? Se pare că, dincolo de înţelesul său metaforic, ideea pleacă 
de la o anumită cutie sub forma unui pătrat bidimensional – Sam Loyd's Cyclopedia of 
5000 Puzzles, Tricks, and Conundrums (With Answers), 1914, care includea un puzzle 
cunoscut drept „Puzzle-ul nouă puncte” ale cărui instrucţiuni sunau aşa: „Trasează o linie 
continuă prin centrul fiecărui ou astfel încât să le uneşti cu cel mai mic număr posibil de 
linii drepte.” 
În anii ’60 –’70, vechiul „Puzzle nouă puncte” a devenit un test pentru învăţăceii în 
management, în încercarea de a-i învăţa să „gândească în afara cutiei”. Cei care sunteţi 
familiarizaţi cu astfel de puzzle-uri, veţi vedea de ce.  
 
 

Traducere din limba engleză, prof. MIHAELA IONIŢOAEI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English
http://www.phrases.org.uk/meanings/think-outside-the-box-solution.html�
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Pablo Picasso : ” Arta spală 
sufletul de tot praful 
fiecărei zile din viaţa 
noastră" 

 

 

 

 

 

Alexandra Cacovean, clasa aXII a B 
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Visul 
 
Noapte de noapte o visez pe aceea, 
Care m-a sărutat și mi-a trezit dorința 
O oră,doar cu ea mi-am petrecut, 
Însă de atunci, de flăcări mi-e cuprinsa 
ființa. 
 
 
În visele mele, o regăsesc mereu, 
Ea este fata cu care adorm în gând în fiecare 
noapte. 
Părul ei,ca lumina soarelui,nestingher 
lucește 
În gândurile mele mereu va rămâne. 
 
 
Timpul a trecut, 
Ea m-a părăsit 
M-a făcut să sufăr 
Chiar dacă,tot i-am oferit. 
 
 
Parcă nici acum,n-am cum să o uit 
Momentele frumoase,în minte-mi tot apar, 
Cum ne jucam,cum ne tachinam, 
Ca doi adolescenți,ce dragostea o găseau. 
 
 
Parcă nici acum,n-am cum să o uit. 
Chiar dacă,anii au trecut, 
Chiar dacă m-a făcut să sufăr. 
Este și v-a rămâne în sufletul meu. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ultimul freamăt de dragoste 
 
Mă întorc la poezia petalelor tale, 
La umbra gestului flămând 
Din ultimul freamăt de dragoste. 
 
Mă întorc la suavul sărut, 
În timp ce mâna grăbită 
Rupe ultimul freamăt de dragoste. 
 
Mă întorc la fierbintele gest, 
Fără a ține seamă 
De ultimul freamăt de dragoste. 
 
Mă întorc la țipătul strident 
Ascuns în întregul meu trup, 
Uitând de ultimul freamăt de dragoste. 
 
Mă întorc la liniștea profundă 
Parcurgând încleștarea ochiului tău 
Și ascult ultimul freamăt de dragoste. 

 

Andrei-Răzvan Stoica, clasa a X-a C 
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Copilăria   
   

Am fost cândva copii,                                            
Am fost dar nu mai suntem,                                
Şi anii au trecut în zbor,                                        
Nevrând să ne asculte.                                          
 
Clipele pe care                                                       
Noi le-am petrecut,                                                
Acum parcă sunt clipe,                                           
De nerecunoscut.                                                      
 
Ciudată-i Doamne soarta, 
Ciudat ce ni se întâmplă, 
Îmbătrânirea noastră 
Parcă e o “izbândă”. 
 

La fel ca şi o floare 
Copilăria înfloreşte, 
Dar când vine timpul, 
Ea se ofileşte. 

 
 
 
 

 
 
 
Dorinţa noastră de-a trăi 
Din nou copilăria, 
Răsare iar şi iar, 
Stârnindu-ne mândria. 
 
Copii am fost, 
Copii ne vom renaşte, 
Vrând din nou, 
Copilăria a cunoaşte. 
  

Dar viaţa-i scurtă 
Şi trebuie s-o trăieşti, 
Alături de persone 
Pe care le iubeşti. 

 

 

 

Alexandru Tărbău, clasa a X a C 
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Numai  ție       Renato Trif, clasa a IX a C 
    

Te-aș strânge în brațe o veșnicie... 

Edenul ți l-aș pune în față! 

 

Iubirea mea e fără margini, 

Urzită ție pe viață! 

Biruitoare între stânci, 

Eliberată peste veacuri, 

Suind cu fiecare zi 

Cărarea veșnicei peceți. 

Gonind ale vieții piedici, 

Harta durerii să o ștergem... 

Iubirea noastră va învinge 

Ținutul veșnicului bir 

Asupra noastră presărat! 

 

Uitare 

 

Când pământul va înăbuși viața, 

Când eu voi fi una cu el, 

Când ochii vor fi închiși pe vecie, 

Când gura se va încleșta fără suflare, 

Când sufletul va fi departe de corp, 

Când corpul va fi ascuns în pământ... 

Atunci și tu vei muri în mine, 

Iar eu te voi uita pentru totdeauna! 
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Să râdem ...puţin 

 
 
 

@ – Soţia ta râde la glumele tale?  
– Cu ochii în lacrimi. În hohote! 
– Mă mir! O credeam femeie 
inteligentă. 
 
@ – Inteligenţa omului poate fi 
cunoscută în dialog?  
– Evident. Oamenii deştepţi mai şi 
ascultă. 

 
@ - Grozav aş vrea să zbor pe Lună 
în timpul tezelor! 
- De ce? 
- Acolo orice materie este de 6 ori mai 
uşoară! 
 
@ – Ştii care este deosebirea dintre 
inteligenţă şi înţelepciune? 
– Nu. 
– Ei bine, eşti inteligent dacă nu crezi 
decât jumătate din ce auzi. 
– Şi înţelept? 
– Dacă ştii despre care jumătate e 
vorba. 
 
@ - Alo, Vladimir? 
- Da. 
- Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la 
matematică? 
- Câte un 3. 
 
 
 

@ Profesoara: 
- Conjugaţi verbul a merge! 
- Eu merg... tu mergi... el merge... 
- Mai repede! 
- Eu fug... tu fugi... el fuge... 
 
@ - Ce capitală are Marea Britanie? 
Linişte. 
O voce din spate: 
- Dar ne-aţi spus să învăţăm capitale 
de ţări, nu de mări! 
 
@ - Ţi-am citit lucrarea de control. 
Foarte bună. dar e identică cu cea a 
colegului tău de bancă. Ce concluzie 
să trag de aici? întreabă profesorul. 
- Că şi a lui e foarte bună. 
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 BRITISH JOKES prof. Mihaela 
Ioniţoaei 

•  Britain has invented a new missile. It's called the civil servant - it doesn't work and it 
can't be fired.  
•  What do you call an Englishman with an IQ of 50?  Colonel, sir.  
•  They say an Englishman laughs three times at a joke. The first time when everybody gets 
it, the second a week later when he thinks he gets it, the third time a month later when 
somebody explains it to him. 
• Stanley decided to lookup his friend Alf, who was a tight-fisted Yorkshireman.  He found 
Alf at his bungalow in Huddersfield stripping the wallpaper from the dining room.  Rather 
obviously, he remarked, "You're decorating, I see."  To which Alf replied, "Nay Stanley 
lad, I'm moving 'ouse to Bradford."  
• At an antiques auction in Leeds, England a wealthy American announced that he had lost 
his wallet containing £5,000, and he would give a reward of £50 to the person who found 
it.  From the back of the hall a Yorkshire voice shouted, "I'll give £100!"  
•Why do cows wear bells?  Because their horns don't work.  
• What is the longest word in the English language? 'Smiles'.  Because there is a mile 
between its first and last letters.   
•  Why did the bald man paint rabbits on his head?  Because from a distance they looked 
like hares.  
• Did you hear what the English, the Irish and the Scots did when they heard the world was 
coming to an end? The English all went out and got drunk. The Irish all went to church. 
And the Scots had a closing down sale.  
• There are four kinds of people in the UK : 
i. First, there were the Scots who kept the Sabbath - and everything else they could lay their 
hands on;  
ii. Then there were the Welsh - who prayed on their knees and their neighbours;  
iii. Thirdly there were the Irish who never knew what they wanted - but were willing to 
fight for it anyway.  
iv. Lastly there were the English who considered themselves self-made men, thus relieving 
the Almighty of a terrible responsibility.  
• What do you do if you are driving your car in central London and you see a space man?  
Park in it, of course. 
• What government agency is responsible for finding lost vicars?  The Bureau of Missing 
Parsons.  
• Last night there was a big fight in our local fish and chip shop - a lot of fish got battered.  
• Last night a man fell into a barrel of beer and drowned - he came to a bitter end.  
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1. Corpul uman produce aspirina. Ultimele 
studii în domeniu demonstrează că 
organismul este capabil să producă 
aspirina. Consumul de legume și de 
fructe favorizează acest proces. 

2. Amprenta limbii fiecărei persoane este 
unică. În cazul în care ar dispărea 
amprentele digitale, persoanele ar putea 
fi identificate după limbă. 

3.  Când o persoană moare, auzul este 
ultimul simț perceput. Văzul este primul 
care dispare. 

4. Testiculele unui bărbat produc 10 
milioane de spermatozoizi în fiecare zi, 
îndeajuns de mulţi pentru a repopula 
întreaga planetă în doar şase luni. 

5. Celulele care compun creierul uman pot 
absorbi de până la 5 ori mai multă 
informaţie decât cuprinde toată 
Enciclopedia Britanică. 

6.  În 30 de minute, corpul uman elimină 
destulă căldură pentru a fierbe doi litri de 
apă. 

7. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai corpului 
uman s-ar încorda în acelaşi timp şi în 
aceeaşi direcţie, omul ar putea ridica o 
greutate de 25 de tone. 

8. Ovarele conţin aproape jumătate de 
milioane de ovule, totuşi doar 400 vor 
avea ocazia de a da naştere unei vieţi noi. 

9. Din punct de vedere fizic o femeie poate 
naşte treizeci şi cinci de copii de-a lungul 
vieţii. 
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10. În corpul uman există suficient fosfor 
pentru a crea 250 de chibrituri şi sunt 
mai mult de 12.000 de km de vase de 
sânge. 

11.  Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu 
nouă ani mai mult decât cele stângace. 

12.  Un creier uman generează mai multe 
impulsuri electrice într-o zi decât toate 
telefoanele mobile din lume. Spre 
deosebire de impulsurile telefoanelor 
mobile, cele generate de creier nu 
poluează mediul înconjurător. 

13.  Matematicianul John von Neumann a 
calculat că mintea umană poate 
înmagazina 280 de catralioane de biţi de 
memorie. 

14.  O persoană din 2 miliarde va trăi până la 
vârsta de 116 ani sau mai mult. 

15.  O persoană obişnuită respiră cam 74 de 
milioane de litri de aer de-a lungul vieţii. 
 

Sursa: http://www.efemeride.ro/  
Prof. Rodica Pascal 

*  Cei ce beau cafea ajung să trăiască mai mult decât cei ce nu o fac. 

* Pierzând 30 de minute de somn în fiecare zi, ai putea “da peste cap” 

metabolismul, cauzând obezitatea.  

*Dorinţa de a sta în pat toata ziua se numeşte “clinomania”.  

*Ciocolata ucide celulele cancerigene.  

*Prima zi a lunii martie şi a lunii noiembrie cad totdeauna în aceeaşi zi 

* Islanda şi Insulele Feroe sunt singurele ţări care nu au ţânţari. 

* Eratomania este o tulburare psihică care îl face pe un om obişnuit să se 

îndrăgostească de o celebritate şi să spună că sunt împreună. 

* Femeile spun “Îmi pare rău” mai des decât bărbaţii. 

*Omul pierde în jur de 0,5 l de apă pe zi doar respirând. 
 

                Maria Alexandra Arotăriţei, Clasa a X a A 
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* Denumirea continentului Europa, provine 
de la cuvântul fenician “ereb”, care 
înseamnă „apus de soare”. Așa spuneau 
fenicienii, ținuturilor de la vest de Marea 
Egee, de unde porneau corăbiile lor spre  
Marea Mediterană, față de Asia, care se 
situa la răsăritul Soarelui. 

 Altitudinea  maximă se află în Vârful Mont Blanc ( 4807 m) din Munții Alpi, pe teritoriul 
Franței, iar la limita dintre Europa și Asia se află Vârful Elbrus (5642 m) din Munții 
Caucazul Mare. 

 Altitudini sub nivelul Oceanului Planetar ( - 28 m) se găsesc în nordul Mării Caspice, în 
Câmpia Litorală Precaspică. 

 Marea Neagră este cea mai izolată mare a Oceanului Planetar, unica mare în care există 
două straturi de apă diferite ca salinitate; primul strat – până la 180-200 m adâncime – are 
salinitate 17-18%o, puternic oxigenat și cu numeroase viețuitoare, iar al doilea strat – de 
la 180-200 m în jos – are salinitate 22%o, pe fundul mării acumulându-se hidrogen 
sulfurat și alte gaze otrăvitoare, rezultate din descompunerea organismelor căzute de la 
suprafață. Existența celor două straturi de apă diferite se datorează lipsei curenților 
verticali. 

 Marea Baltică este marea cu cea mai scăzută salinitate 2%o în regiunea Golfului Finic și 
6-10%o în regiunea Golfului Botnic. 

 Gibraltar este cel mai mic teritoriu neautonom de pe Terra, 6,5 Kmp, aparținând Marii 
Britanii, situat pe o zonă stâncoasă în sudul Peninsulei Iberice. Strâmtoarea Gibraltar 
desparte Europa de Africa și are o lățime de 14 km; intrarea în strâmtoare se face între 
Marea Britanie la nord și Spania la sud (Ceuta). 

 Mont Saint-Michel este o stâncă granitică (50 m înălțime) în Golful Saint Malo (nord-
vestul Franței) din Marea Mânecii, unde se manifestă cel mai reprezentativ fenomen de 
flux și reflux. În timpul fluxului, comunicarea cu teritoriul continental este întreruptă, iar 
în timpul refluxului, devine peninsulă, o limbă de nisip ieșind de sub ape. 

 Etna este vulcanul activ cu cea mai lungă activitate, peste 6000 de ani. Are altitudinea 
maximă 3340 m, fiind cel mai înalt vulcan european. Situat în nord-estul insulei italiene 
Sicilia, domină Strâmtoarea Messina, care desparte insula de Peninsula Italică. 

 Arhipelagul Shetland este locul cu cea mai mare frecvență a aurorelor boreale.  
Arhipelagul din nord-estul Oceanului Atlantic, format din peste 100 de insule, aparține 
Marii Britanii. 

 Monaco este statul cu cea mai mare densitate a populației (16 548,7 loc/kmp, în 2014); 
este un principat situat pe coasta Mării Mediterane, pe un promontoriu axat pe 
prelungirile calcaroase ale Alpilor Maritimi, în apropierea orașului francez Nisa. 

 Vaticanul este cel mai mic stat de pe Glob (0,44 kmp), cu cel mai redus număr de 
locuitori (947 în anul 2014); este un cartier din nord-vestul Romei, una din cele șapte 
coline ale Romei, pe dreapta fluviului Tibru. Aici se află cea mai mare catedrală catolică 
din lume, Bazilica San Pietro, a cărei cupolă măsoară 33 m, cu picturi realizate de 
Michelangelo Buonarotti.     Prof.  Liliana Alb 
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Printre nenumăratele greşeli pe care le-am remarcat în limbajul cotidian se află 
folosirea incorectă a formei de imperfect vroiam: Vroiam să plec. 
Greşeala constă în faptul că la modul indicativ, timpul imperfect, forma corectă a 
verbului a voi este fără „r”: eu voiam, tu voiai etc.: Voiam să plec. 
Formele cu „r” apar prin influenţa verbului a vrea, care se conjugă astfel: eu 
vream, tu vreai etc.:Vream să plec. 
Din păcate, de cele mai multe ori, vorbitorii folosesc formele greşite vroiam, 
vroiai, vroia, vroiau, în locul celor corecte –voiam, voiai, voia, voiau. 
O altă greşeală frecvent întâlnită este utilizarea formei trebuiesc: Îţi trebuiesc 
foarte mulţi bani ca să cumperi cartea.  

!Ţineţi minte: la modul indicativ, timpul prezent, verbul a trebui are aceeaşi 
formă (de persoana a III-a) pentru singular şi pentru plural – trebuie.  
Corect ar fi fost: Îţi trebuie foarte mulţi bani ca să cumperi cartea. 

        prof. Alina Tănasie 

 
 

 
 

Problema 1 
Fiecare din cele 5 bile trebuie de mişcat numai cu un pătrăţel, ca în rezultat în 
fiecare rând, coloană şi pe diagonale să se afle numai o bilă. 
 

 
 

Problema 2 
Trebuie de aranjat numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 în pătratul magic, ca 
suma numerelor pe fiecare verticală, orizontală şi diagonală să fie aceeaşi. 
 

 
Prof. Gabriela Dumitraşcu 
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Youtube-ul interesant 

 
 

Doza de Haş este cea mai cunoscută emisiune online de 
pe Youtube-ul românesc care apare în fiecare vineri, realizatorul 
emisiunii fiind Mihai Holhoș, cunoscut drept Mikey Hash, care 
reuşeşte să strângă de fiecare dată sute de mii de vizualizări pe 
episod.  

Primul episod din Doza de Haş a apărut în 3 martie 2011, 
iar pe următorul Mikey l-a postat chiar a doua zi. De la cei 15.000 de subscriberi de atunci, s-a 

ajuns la peste 1.000.000 pe canalul Doza de Haş.  
Majoritatea videoclipurilor au un conţinut amuzant şi sunt trimise de 
către abonații care îl urmăresc. La finalul Dozei apare întrebarea 
săptămânii la care subscriberii trebuie să răspundă și cel mai 
amuzant sau interesant răspuns apare în episodul următor din 
Doza de Haş. 
O altă emisiune interesantă realizată de către Mikey Haş este 
Doza IT care este cu totul diferită de Doza de Haş. În ea aflăm 

despre diferite gadgeturi nou apărute. Doza IT apare în fiecare marți pe canalul Doza de Haş. 
Ultima emisiune apărută nu demult pe canalul Doza de 
Haş este Trending Topx, unde Mikey Haş vorbește despre 
lucruri interesante cu diferite personalităţi precum Dacian 
Cioloș, Andreea Esca, Smiley sau Matei Dima. 

 
Mădălina Elena Tabacariu, clasa a 11-C 
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Tehnologia este peste tot în jurul nostru, 
de la internet la telefoane mobile, ceasuri 
inteligente pâna la controlul zborurilor şi roboţi 
industriali. Încet-încet, roboţii vor prelua din ce 
în ce mai multe sarcini executate în prezent de 
oameni.  

Într-o societate în continuă schimbare, în 
care oamenii sunt din ce în ce mai conectaţi 
virtual, a şti să programezi te ajută nu doar să 
abordezi problemele într-un mod structurat, 
algoritmic, ci să înţelegi mecanismele de 
funcţionare ale acestei societăţi informaţionale 
şi să fii participant activ în schimbare. 

Pasiunea se naşte experimentând. Un 
programator nu se naşte scriind linii de cod, ci 
îşi descoperă această pasiune.  

Hour of Code este unul dintre proiectele 
care stârnesc multă curiozitate şi apoi pasiune 
pentru programare. 

Programarea introduce copiii şi tinerii în 
lumea digitală într-un mod nou, care le 
stimulează imaginaţia, le dezvoltă şi le deschide 
mintea spre a crea şi inova. Îi învaţă să 
privească dincolo de amuzamentul jocurilor, în 
interiorul calculatoarelor şi al aplicaţiilor.   

Ora de programare reprezintă o 
introducere de o oră în știința computerului și 
programare, cu scopul de a demistifica limbajul 

specific și de a arăta că oricine poate învăța 
bazele acestuia. Încercarea de a apropia elevii 
de tehnologia computerelor și programare a 
devenit un efort global. Acesta începe prin 
parcurgerea unor activități de o ora, însă se 
extinde la tot felul de eforturi ale comunității.  

Hour of Code are loc în fiecare an în 
timpul Săptămânii Educaţiei în Tehnologia 
Computerelor, săptămână dedicată amintirii 
zilei de naștere a unui important pionier din 
domeniul tehnologiei, Grace Murray Hopper (9 
Decembrie, 1906). 

Evenimentul Hour of Code este organizat 
de Code.org, o organizație non-profit dedicată 
extinderii educației cu privire la tehnologia 
computerelor și programare, prin promovarea 
acesteia în școli. Microsoft, Apple, Amazon, 
Boys and Girls Clubs of America şi College 
Board sunt printre partenerii ce susţin împreună 
Hour of Code. 

Activităţile Hour of Code sunt 
autodidacte și pot fi realizate individual. 
Trebuie doar accesate tutorialele de pe site. Sunt 
opţiuni pentru fiecare vârstă și nivel de 
experiență, începând de la grădiniţă.  
       
                            prof. Florentina Petrescu

https://csedweek.org/
https://csedweek.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper
http://code.org/
https://ro.code.org/learn
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Cum învățăm  
mai ușor și mai eficient 

 
,,Școala cea mai bună este aceea în 

care înveți, înainte de toate, cum să 
înveți”, aprecia marele istoric Nicolae 
Iorga. 

Pentru a avea succes, ar trebui să știi cum să înveți cât mai repede, cum să reții mai ușor și 
pentru o perioadă mai mare de timp. Arta de a dobândi noi cunoștințe, de a le înțelege și de a le 
utiliza eficient e mult mai valoroasă decât cunoștințele în sine. Dacă știi să înveți, vei putea 
oricând asimila lucruri noi şi vei putea să te integrezi mai ușor pe piața muncii mereu în 
schimbare. 
 Iată câteva sfaturi utile pentru a reuși  să înveți mai cu spor: 

• Învață din poziția corectă 
Evită să studiezi lungit în pat, te va lua somnul. Creierul leagă contextul fizic de 

reactualizarea informațiilor. Cu alte cuvinte, dacă ai învățat la o masă, un birou, cel mai bine îți 
vor reveni informațiile când vei avea aceeași poziție. 

• Folosește memoria vizuală și auditivă 
Subliniază, folosind 2-3 culori, ideile principale, anumite cuvinte, cum ar fi subiectul 

frazei sau cuvântul-cheie al acesteia, care are o semnificație importantă în context. 
Poți face notițe, în care să scrii ideile principale. Utile sunt schemele, desenele, 

graficele sau tabelele în care să îți organizezi noțiunile noi. 
Memoria auditivă o stimulezi repetând cu voce tare sau ascultând informația de mai 

multe ori (înregistrată). Poți apela la grupurile de studiu, în care să înveți cu alți colegi, să vă 
puneți întrebări, să vă ascultați unul pe celălalt. 

• Organizează-te! 
Stabilește cantitativ de la început cât ai de învățat. Alocă-ți timpul necesar pentru a 

repeta sau pentru a pune în practică, scade din intervalul pe care îl ai la dispoziție și apoi 
împarte timpul rămas la numărul de minute, ore sau zile până la momentul examinării. Obții 
astfel norma de studiu pe unitatea de timp (pagini/oră, teme/zi). Studiile arată ca memorăm cel 
mai bine informațiile de la început și de la sfârșit. De aceea, perioada de învățare e bine să o 
împarți în calupuri de câte o oră, cu mici pauze de 5-10 minute. În acest fel, creierul tău va fi 
ajutat să rețină informațiile și îți vei aminti mai ușor. 

• Învață pe altcineva 
Experții din domeniul învățării rapide au descoperit că cea mai eficienta metodă de a-ți 

fixa cunoștințele este aceea de a le explica unei alte persoane. Dacă ești capabil să explici, cu 
cuvintele tale, ceea ce tocmai ai învățat, atunci poți să fii sigur că ai înțeles, în primul rând, și 
că acele informații vor rămâne pentru mult timp în memorie. Dacă nu ai cui să explici, trebuie 
măcar să iți predai ție însuți noul material, reformulând textul şi punându-ți întrebări (“cum?”, 
“cine”, “de ce?”, “când”, “unde”, “ei și?”). E bine să-ți formezi deprinderea de citire 
interogativă, vei înțelege și vei memora mult mai bine. 

• Pune în practică 
După ce ai terminat de lecturat textul, ia notițe, fă o schemă, lucrează exerciții și 

probleme. Dacă trebuie să reții ani, fă o asociere cu date din viața ta, numere de telefon, 
asociază cifrele unor litere din alfabet şi formează cuvinte. Dacă materialul conține nume, 
asociază-le niște figuri din viața ta, din filme sau povești, dă-le viață, pune-le caracteristici 
fizice: barbă, ochi albaștri, vorbește răgușit, tușește des etc). Inventează povești care să 
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urmărească firul lecției și spune-le cu voce tare. Această tehnică dă rezultate mai ales la istorie 
sau geografie. Poți să faci gesturi largi, care să sublinieze unele cuvinte importante.  

La matematică și fizică, va trebui să înțelegi în primul rând formulele, să le vezi logica, 
apoi să le memorezi aplicându-le practic. Dacă imaginația te ajută, poți și aici să te joci și să 
construiești o poveste pornind de la ele. 

Vizualizează informațiile și îți vei îmbunătăți cu până 90% capacitatea de înțelegere și 
memorare. 

• Păcălește creierul! 
Dacă informațiile pe care urmează să le asimilezi ți se par plictisitoare și nu te atrag 

deloc, convinge-ți creierul că acele informații sunt foarte importante, chiar vitale!  Creierul e 
stimulat de emoții, de aceea elementul esențial care sporește atenția, înțelegerea și memorarea 
este încărcătura emoțională a materialului studiat. Dacă ea nu există, creează tu emoție, include 
în activitatea ta de învățare lucruri care să te uimească, să te entuziasmeze sau să-ți provoace 
orice alt sentiment plăcut: joacă-te, imaginează-ți că ești un mare savant care primește un 
premiu pentru descoperirea informațiilor din materialul studiat, că vei fi felicitat de colegi sau 
părinți după obținerea unei note bune sau chiar mai departe, că asimilând aceste noi concepte 
vei fi admis la facultatea din străinătate la care vrei să înveți. Totul depinde doar de imaginația 
ta. 

• Nu învăța pentru note 
Învață pentru tine, pentru viață, pentru persoana ce dorești să devii. 

• Mănâncă bine și te odihnește suficient 
Ca să ai energie, e necesar să mănânci suficient și să satisfaci nevoile de glucoză din 

sânge. Orice activitate intelectuală e asociată cu un consum ridicat de glucoză, combustibilul 
proceselor neuropsihice. Nu exagera! Seara nu te îndopa cu mâncare nesănătoasă și nici nu 
abuza de dulciuri. Prea mult zahar poate “încețoșa” creierul și te face lent și obosit a doua zi. 

Nu uita să te hidratezi! Bea apă la fiecare pauză și înainte de culcare. 
Somnul este un factor foarte important, care poate influența decisiv performanța. Cele 

mai bune ore de dormit sunt intre 22.00 şi 1.00, deoarece în acest interval corpul secretă 
anumiți hormoni ce restabilesc echilibrul și relaxează mintea. Înainte de culcare, revizuiește-ți 
notițele, fă o scurtă recapitulare a informațiilor acumulate peste zi. În acest fel, subconștientul 
va acumula mai multe idei pe care le va depozita proaspete în memorie, pentru a doua zi. 

• Motivează-te! 
Ca să te menții motivat intrinsec, trebuie să te menții entuziast, să înveți din plăcere. 

Trebuie doar să găsești scopul acțiunii tale, să te întrebi: La ce e util?  De ce ai face asta? 
Pentru că nu depinde de exterior, și poți beneficia de energie nelimitată. Ca să fii motivat din 
exterior, te gândești la recompensa de după (note mari, vacanță, prestigiu, respect din partea 
profesorilor, un obiect pe care ţi-l dorești etc.). 

Dacă ești motivat, atunci înveți ca să  fii mai bun într-un domeniu, ca să fii încrezător la 
examene, ca să fii apreciat, ca să poți să practici profesia dorită sau înveți ca să nu iei note 
mici, să nu te faci de rușine, să nu te certe părinții, să nu pierzi locul la facultatea unde iți 
dorești să studiezi etc. 

• Ai încredere! Ultimul, dar nu cel din urmă lucru, este să ai încredere în tine. Dacă ai 
parcurs pașii de mai sus, dacă ți-ai făcut un program și l-ai respectat, atunci rezultatele 
ar trebui să apară imediat. 

 
Prelucrare de pe Internet 

Prof. Charlotte Maria Irimie 
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10 CALITĂȚI ALE 

UNUI ANTREPRENOR 

DE SUCCES
Spiritul antreprenorial este un dar, care îi inspiră pe ceilalţi să devină cei mai buni. De 

la pasiune și o gândire pozitivă, la leadership și ambiţie, acestea sunt calităţile care definesc cel mai 
bine spiritul antreprenorial. 

A fi antreprenor reprezintă mai mult decât a porni 1-2 afaceri; reprezintă a avea atitudine și 
dorință de a reuși. Toți antreprenorii de succes au un mod similar de a gândi și poseda câteva calități 
principale care îi fac să reușească în afaceri. 

Deşi fiecare antreprenor este unic, există şi câteva calități care ar trebui să fie prezente la cei 
care intenţionează să dezvolte o afacere pe cont propriu, fie că este o afacere tradiţională, fie că este 
una nonprofit.  

Astfel, un antreprenor de succes are: 
1. Pregatire solidă - această pregatire trebuie să fie complexă, să aibă în vedere atât buna 

cunoaștere a mediului în care îți desfășori activitatea, cât și cunoștiințe bune în ceea ce 
privește  managementul strategic,  managementul resurselor umane, 
marketing, management financiar-contabil; 

2. Spirit independent - este cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor, 
să aibă o continuă pornire spre activități care îi conferă libertate și împlinire 

3. Capacitate de muncă sporită - comoditatea și antreprenoriatul nu fac casă bună, dacă alegi 
acest drum al antreprenoriatului; 

4. Intuiţie – deoarece antreprenorii depistează oportunităţi de afacere pe care alţii nu le 
întrezăresc, au abilitatea de a vedea potenţialul unor lucruri care aparent sunt nesemnificative; 

5. Puternic motivati si energici-  antreprenorii sunt mereu în mișcare, plini de energie și puternic 
motivate, ei au dorința de reușită și auto-motivație din abundență.   

6. Leadership- un bun lider trebuie să fie carismatic și să își dorească să își construiască 
integritatea în cadrul unei companii, să fie o persoană entuziastă, un bun conducător;  

7. Gândire pozitivă - de foarte multe ori, un antreprenor se găsește în poziția de a nu avea succes 
în activitățile sale, de a avea parte de întâmplări nu tot timpul, de aceea puterea de a vedea 
lucrurile pozitiv și de a nu se descuraja în fața esecurilor este foarte important; 

8. Comunicativ - un antreprenor trebuie să comunice bine cu colaboratorii, fie că înseamna 
clienți, furnizori, colegii din firmî, astfel încat mesajele transmise să fie clare, să nu existe 
echivoc, să fie ferme și eficiente; 

9. Bun organizator - organizarea internă a firmei, pe departamente, dar și organizarea ciclurilor 
de producție, a stocurilor, a vânzarilor, etc. trebuie sa fie controlate de catre antreprenor 

10. Respect pentru colaboratori - o calitate extrem de importantă o reprezintă o buna cunoaștere a 
resurselor umane 

Prezența tuturor calităților de mai sus nu garantează  în totalitate succesul unui antreprenor după 
cum nici lipsa uneia sau alteia dintre ele nu va duce la insucces. Unele dintre calități sunt native, altele 
se pot dobandi, important e ca un antreprenor să încerce să-și educe spiritul tot timpul și să scoată la 
suprafață lucruri cât mai bune, să realizeze o îmbinare fericită între calități și defecte, astfel încât să fie 
eficient. 

Prof. Margareta TRIF 
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EDUCAŢIA ÎN SOCIETATEA DE AZI 
Acţiunea educaţională este produsul acţiunii oamenilor, astfel că poate fi explicată şi 

abordată numai prin prisma intenţiilor urmărite şi a rezultatelor obţinute, ea reprezentând o 
activitate desfăşurată în vederea realizării unor finalităţi clare şi precise.  

Finalităţile reprezintă direcţiile, orientările strategice ale funcţionării învăţământului 
într-o anumită perioadă istorică a dezvoltării social-economice şi culturale a unei societăţi. 

 Scopurile educației reprezintă finalităţi educaţionale cu nivel mediu de generalitate 
care se realizează în intervale medii de timp. Ele sunt anticipări mentale ale diferitor acțiuni 
de formare a personalităţii umane şi se referă la rezultate ce urmează să se obţină în cadrul 
unui şir de acţiuni educaţionale 
 Modernitatea a făcut din educație una dintre principalele resurse ale dezvoltării; 
aceasta din urmă a servit adesea cu strălucire obiectivele modernității. Însă, pentru educație, 
modernitatea înseamnă și momentul în care problema idealului educativ nu mai poate rămâne 
una implicită, ce-i privea doar pe unii membri „luminați” ai comunității, ci devine una 
explicită, ce-i privește pe toți oamenii.  

Finalizarea studiilor şi obţinerea unei diplome este sau ar trebui să fie una dintre 
priorităţile adolescenţei. O diplomă te ajută să ai mai multe opţiuni şi mai multe posibilităţi de 
alegere. Uneori, şcoala ţi se poate părea plictisitoare sau îţi poate părea dificilă, însă pentru 
lucrurile bune din viaţa noastră trebuie să luptăm. Trebuie să perseverezi şi să studiezi cât poţi 
mai bine. Învaţă să înveţi, să-ţi placă să înveţi şi să continui să înveţi ... tot restul vieţii. 
Învăţarea nu se încheie, sau cel puţin nu ar trebui să se încheie, după terminarea şcolii.  
Trebuie să fii mereu deschis la a învăţa din nou şi din nou, pe tot parcursul vieţii, indiferent că 
este vorba de o limbă străină sau o nouă limbă străină, o meserie sau o nouă meserie… este tot 
învăţare. 

Prof. Clara Ianc 
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Desen realizat de Alexandra Cacovean 

MIHAI 
EMINESCU 

(1850-1889) 
Eminescu e înainte de toate un poet român 
și în nici una din operele literaturii noastre 
nu se oglindește atât de mult sufletul 
românesc ,deoarece nimeni n-a izbutit să 
cuprindă în versurile sale sinteza  tuturor 
însușirilor noastre etnice precum el. 

       A cutreierat toate regiunile locuite de români , a cunoscut poporul vorbind cu el , i-a 
ascultat tradițiile , i-a văzut din proprie intuiție obiceiurile , i-a priceput dorințele și i-a cules 
cântecele . Din această cunoaștere imediată a țăranului român , al cărui sânge curgea și în 
vinele lui , în a doua generație , după tatăl său , s-a închegat priceperea lui adâncă a sufletului 
românesc , iar minunatele doine s-au îmbibat în inima poetului pentru ca să apară în cântecele 
lui. 
       Există o condiție excepțională care ridică pe Eminescu deasupra celorlalți poeți deoarece 
a cunoscut poporul și provinciile românești, a iubit fără a fi fericit , a dus o existență nesigură 
, a trăit într-un veac ingrat , ce nu răspundea idealului său , a plâns si a blestemat , apoi s-a 
îmbolnăvit și a murit foarte tânăr . Tot ce a avut spus a spus până la 33 de ani . Viața lui se 
confundă cu opera. 
       Eminescu n-are altă biografie și de aceea oricine îl va citi , pe orice punct al globului , va 
înțelege că Eminescu a exemplificat o dramă a omului , că el a scris în versuri o zguduitoare 
biografie . Alții au o operă eminentă și o biografie monotona și fără semnificație . Rar se 
întâmplă ca un poet să fie sigilat de destin , să ilustreze prin el însuși bucuriile și durerile 
existenței și de aceea multă vreme Mihai Eminescu va rămâne în poezia noastră nepereche .  

Prof. Liliana Keberle 
Renato Trif, clasa a IXa C 
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"Mica Unire" 

24 ianuarie 1959 

 
În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica 
Unire – Unirea Principatelor 
Române sub conducerea lui Alexandru 
Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost 
primul pas important pe calea înfăptuirii 
statului național unitar român. 
Unirea celor două principate a fost un 
proces care a început în 1848, bazat pe 
puternica apropiere culturală și economică 
între cele două țări.  
În anul 1848 s-a realizat uniunea vamală între Moldova și Țara Românească, în timpul 
domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. 
În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, 
reprezentantul „Partidei Naționale”, urmând ca ulterior într-o ședință secretă a Adunării, 
deputatul Vasile Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, 
aceasta fiind acceptată în unanimitate. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de 
Poarta Otomană și de Austria drept o încălcare a Convenției de la Paris, însă în textul 
Convenţiei din 1858 nu se stipula ca domnii aleși în cele două Principate să fie persoane 
separate. 
În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a 
unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică, iar după înlăturarea sa de la putere 
în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen. Prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866, Principatele Unite încep să se 
numească oficial România pentru ca la 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit Marea Unire a 
Transilvaniei cu România creându-se actualul stat. 
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Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul unirii de la 24 ianuarie 1859 se trăgea dintr-o veche 
familie de moldoveni, din părţile Fălciului, familie de cluceri, spătari, comişi, ispravnici. 
Cuza s-a născut la 20 martie 1820. A învăţat până în 1831 la Iaşi, unde a avut colegi pe câţiva 
dintre viitorii săi colaboratori, între ei Vasile Alecsandri. E trimis apoi la Paris, unde îşi ia 
bacalaureatul în litere. S-a întors apoi în ţară şi a intrat în armată. S-a căsătorit în 1844 cu 
Elena Rosetti. Cuza a fost în primele rânduri. A luat cuvântul la adunarea de la hotelul 
„Petersburg” din Iaşi, cerând înfăptuirea unor reforme democratice. Printre fruntaşii adunării 
arestaţi din ordinul domnitorului Mihai Sturza s-a aflat şi Cuza; a reuşit apoi să scape de sub 
pază şi să fugă în Transilvania. Cuza are ocazia să participe la Marea Adunare de la Blaj de la 
3/15 mai 1848, după care se retrage în Bucovina. În timpul domnitorului Grigore Ghica s-a 
reîntors în ţară şi în perioada pregătirii Unirii îndeplinea funcţia de pârcălab de Galaţi. Ca 
formă de protest faţă de falsificarea alegerilor pentru adunările ad-hoc din Moldova, Cuza şi-
a dat demisia din funcţia de pârcălab. Patriot cu idei liberale, nu radicale însă, Cuza a fost 
acceptat chiar şi de partizanii celor doi Sturza care candidau susţinuţi de conservatori. La 5 
ianuarie 1859, el a fost ales cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi în Moldova. 
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă 
dezvoltare a României moderne. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului 
Parlament unic al României şi al primului guvern unitar, prin reformele sale: adoptarea 
primei Constituții românești, reforma electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma 
agrară, a învățământului, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a 
României. 
Primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român a fost făcut la 24 
ianuarie 1859, dar Marea Unire a avut loc în 1918 în Alba Iulia. 

Prof. Liliana Keberle 
Renato Trif, clasa a IXa C 
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REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2015-2016 

 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" –etapa județeană 

MENȚIUNE Lăschescu Georgiana clasa XII, prof.coord. Dumitrașcu Gabriela 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURICULARĂ 

TEHNOLOGII  etapa județeană 

- DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

PREMIUL I Kozman Beatrix Mirela, clasa XII, prof.coord. Zălog F., Ilea C. 

PREMIUL III Stoica Lavinia Elena, clasa XI, prof.coord. Tetileanu M., Pascal R., Szas M. 

PREMIUL III Czura Gabriela Maria, clasa XII, prof.coord. Zălog F., Ilea C. 

MENȚIUNE Bădulete Larisa  Georgiana, clasa XI, prof.coord. Tetileanu M., Pascal R., Szas  

MENȚIUNE Viman Ana Loredana, clasa XI, prof.coord. Tetileanu M., Pascal R., Szas M. 

- DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ 

PREMIUL II Dăncescu Mihaela, clasa XII, prof.coord. Huszar O. 

PREMIUL III Deak Cristian Marian, clasa XI, prof.coord. Trif M. Zalog F. 

MENȚIUNE Gherghe Diana Maria clasa XI, prof.coord. Huszar O. 

MENȚIUNE Danciu Răzvan Marius clasa XI, prof.coord. Trif M, Zălog F. 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR –etapa județeană, prof.coord.Ţopescu D. 

LOCUL I rugby fete/băieți 

LOCUL II atletism 

LOCUL II handbal fete 

LOCUL III volei fete 

LOCUL III baschet băieți 

LOCUL IV atletism-cross Oprișanu Alexandru clasa IX 

LOCUL IV șah- Lăschescu Georgiana clasa XII 

LOCUL II rugby –ETAPA ZONALĂ 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LIMBI MODERNE 

Limba italiană 

PREMIUL II Matei Silvian clasa IX, prof.coord. Ionițoaei M. 
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Limba engleză 

PREMIUL III Filip Mario clasa X, prof.coord. Ionițoaei M. 

MENȚIUNE Ivan Alexandru clasa X, prof.coord. Ionițoaei M. 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII 

PREMIUL I Mocanu Mirela Ionela clasa XII, prof.coord. Ilea C., Szas M. 

PREMIUL III Miron Radu, Pălăcean Cristina clasa XI, prof.coord. Zălog F. 

MENȚIUNE Nastai Roxana, Șipos Lorena, clasa X prof.coord. Szas M., Trif M. 

MENȚIUNE Gîngu Ciprian, Esman Bogdan clasa XI, prof.coord. Zălog F. 

 SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE DISCIPLINA INFORMATICA ETAPA 

JUDETEANA prof.coord. Petrescu Florentina 

PREMIUL I Buliga Dragos clasa XI A 

PREMIUL III Climescu Claudiu clasa XI A 

MENTIUNE Georgescu Iulian, Baciu Anca clasa XI 

SIMPOZION NAȚIONAL STUDENȚESC "Student, știință, societate" 

MENȚIUNE Danca Diana, Uța Monica clasa XI, prof.coord. Alb L 

SIMPOZION NAȚIONAL STUDENȚESC "Geoecologia" 

PREMIUL eseu fotografic Denis Constantin, clasa XI, prof.coord. Ionițoaei M. 

SANITARII PRICEPUȚI –etapa locală, prof.coord. Popescu L 

PREMIUL III Lăschescu Georgiana, Coman Nelida Miriam, Filip Raul Ovidiu, Flueruși 

George Gabriel, Onofrei Cersela, Găicea Cătălina 

CONCURS NAȚIONAL "Cu viața mea apăr viața" – faza locală, prof.coord. Popescu L 

LOCUL III Lăschescu Georgiana, Coman Nelida Miriam, Filip Raul Ovidiu, Flueruși 

George Gabriel  
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Poveste de Halloween 

 Dragi cititori, în acest articol, voi 
încerca să vă transpun în atmosfera 
de...HALLOWEEN așa cum o trăim noi, 
elevii din Colegiul Economic „Hermes” 
Petroșani. 

 Știm cu toții că această sărbătoare 
este destinată în principal copiilor și  se 
sărbătoreşte prin colindat. Dar nu orice 
colindat, evident. Copiii se pregătesc 
intens, costumându-se în raport cu tema 
acestei zile şi neapărat sculptând un 
dovleac care să lumineze noaptea de 31 
octombrie. 

Este o tradiție la liceul nostru să 
sărbătorești această zi printr-o poveste 
creată și interpretată de elevi costumați, 
intrând în pielea personajelor pe care le 
avem de interpretat. Mirese, vampiri, 
prinți, broscoi și multe alte personaje 
prind viață în poveştile noastre de 
Halloween. Muzica și dansul însoțesc 
personajele astfel încât distracția să atingă  
cote maxime. 

În ziua de Halloween, sălile de 
clasă se transformă, iar jurații, elevi și 
profesori, ne evaluează cu aplauze şi 
sfaturi. Din toată această „distracție” noi, 
elevii, am realizat că o asemenea 
activitate este foarte eficientă în  

 
 
dezvoltarea personalității noastre 
deoarece am învățat puțină actorie, câteva 
secrete mai ciudate ale gastronomiei, 
câteva trucuri de improvizație ale 
costumelor, câteva stiluri de a realiza un 
machiaj neobişnuit şi, mai ales, am 
învățat să ne distrăm muncind în echipă şi 
prin eforturile noastre să creăm o poveste 
inedită de Halloween. 

Rus Laura, clasa a XI a A 
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Pe urmele străbunilor, de Ziua 
Națională a României 

“Pe urmele străbunilor” este un 
proiect de tradiție al Consiliului Elevilor din 
Colegiul Economic Hermes Petroșani, 
așteptat cu interes de majoritatea elevino 
noștri. Cu câteva săptămâni înainte de Ziua 
de 1 decembrie, Ziua Națională a României, 
consilierii elevi trag la sorți o regiune din 
România după care, încep pregătirile. Hărți, 
costume populare, poezii, scenete, prezentări, 
planșe, obiective economice și culturale, 
tradiții și obiceiuri, bucate tradiționale, 
cântece și dansuri tradiționale se pregătesc pe 
îndelete, iar în ziua stabilită clasele și elevii 
se îmbracă în straie de sărbătoare. Ștergare, 
cuverturi, planșe, costume populare, 
mămăligi, sarmale și câte și mai câte îi aduc 
pe-ai noștri elevi pe urmele străbunilor lor 
din toată România noastră. 

Un juriu format din elevi și profesori 
pornesc într-o călătorie prin România pentru 
a lua la cunoștință, a aplauda, a evalua și 
degusta tot ceea ce românii noștri moldoveni, 
bănățeni, transilvăneni, dobrogeni, olteni , 
munteni și maramureșeni, au pregătit. 

Este o competiție inter-clase care are 
un singer câștigător – tânărul nostru- care 
alături de colegii lui, a mai adăugat în 
panoplia cunoștințelor și a sentimentelor sale 
patriotice o frântură de românism, și-a 
cunoscut mai bine proprii colegi, le-a arătat și 
altora ce poate el și care la sfârșit, mulțumit 
de ziua care nu a tre cut degeaba, așa cum 
unii credeau poate, a șoptit pentru sufletul 
său, La mulțiani România! 

Prof. Liliana Găicea 
 

 

 

Totul a început, ca de obicei, printr-o 
simplă propunere care a generat o 
contradicţie între cei care doreau şi cei care 
nu doreau să participăm. După câteva 
discutii, am ajuns la concluzia că, la fel ca în 
fiecare an, vom paticipa. Banatul ne-a fost 
sortit, după ce în anii precedenţi am umblat 
pe urmele străbunilor din Transilvania şi 
Maramureş. Deci eram față în față cu o nouă 
provocare. 
 La început, cum e firesc, nu toţi au 
fost la fel de implicaţi dar cu cât vorbeam și 
căutam mai mult fiecare și-a ales cu multă 
grijă sarcinile, colaborând până în cel mai 
mic detaliu. Cred că cel mai important într-o 
astfel de acţiune este să învăţăm cum este mai 
eficient, să lucrăm în echipă. Astfel, chiar şi 
cei care nu au fost la fel de atraşi de activitate 
au ajuns, datorită frumoasei atmosfere care se 
crease în mica noastră clasă, să fie la fel de 
entuziasmaţi. 
 Ruga de la Vasiova s-a instalat la noi 
în clasă, cu elementele de decor, cu bănățenii 
se laudă că doar ei sunt fruncea. Am muncit 
mult la dansul pregătit, la sceneta pe care am 
realizat-o, la fiecare banc, fiecare replică, la 
frumoasele poezii pe care le-am recitatat în 
grai bănăţean, la aranjatul sălii într-un mod 
specific zonei, iar doamna noastră dirigintă se 
transformase într-un regizor care ne dădea 
indicaţii şi sfaturi pentru ca totul să iasă 
perfect. Cu fiecare repetiţie, eram tot mai 
aproape de momentul în care a trebuit să 
punem in “scenă” tot ceea ce am pregătit.  
 La fel ca în fiecare an ne-am simţit 
mai bogaţi sufleteşte, în cunoştinţe, în 
atitudine și mai uniţi în ceea ce vrem să 
construim. Formăm o echipă funcțională și cu 
asta ne mândrim. 

Bianca Cibu, clasa a XI-a A 
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Noi, 
feteleeee! 
Buna fetelor !  

Având o asemenea oportunitate de 

a mă exprima, m-am gândit să discutăm 

puțin despre noi. Suntem reprezentantele 

sexului frumos şi mă bucur că alături de 

voi pot  vorbi deschis. 

SIMTE-TE BINE, EȘTI FRUMOASĂ! Draga mea, simte-te mereu bine în ceea ce porți, 

nu te lăsa influențată de părerile negative ale colegelor invidioase sau ale celor care doar 

văd că arăți mult mai bine decât ele. Vrei să îți faci apariția în noii tăi colanți super mulați 

și în noile tale platforme? Nu trebuie să te simţi stânjenită, atâta timp cât nu încalci limita 

bunului simţ! Îmbracă-te cum dorești tu, dar asigură-te că nu devii penibilă sau că nu te 

îmbraci la liceu precum la o seară în club; fii sexy, dar decentă. Aşa îți stă cel mai bine ! 

NU TÂNJI DUPĂ ATENȚIA NIMĂNUI! Noi suntem cele care trebuie să ne impunem, să 

că suntem diferite de cele care se lasă cucerite doar cu nişte cuvinte frumoase. Tu meriți 

mult mai mult decât un băiat care sa-ți distragă atenția de la carte, mai mult decât un băiat 

care habar n-are ce e viața si cu ce se mănâncă ea. ÎNȚELEGE! NU CORPUL TE FACE 

MIȘTO! Nu, nu machiajul te face frumoasă, nu rochia aceea scurtă, nu pantofii aceia de 15 

cm, nu iluminatorul care te face să sclipești de la o poștă, nu unghiile tale super încărcate 

cu pietricele, nu părul tău plin de fixativ și ars de la placă, nu iphone-ul tău, nu like-urile 

tale de pe facebook, nu hainele tale de firmă, nu parfumul tău scump, nuu, astea nu te 

definesc! Inteligența, fato! Toate aceste lucruri nu or să te învețe să iei anumite decizii, nu 

ele or să-ți deschidă ochii pentru a realiza că această societate este una în care trebuie să fii 

o femeie independentă, în care trebuie să-ți formezi o personalitate și să îți defininești un 

caracter. Vocabularul tău, modul în care știi să te exprimi, modul în care porți o 

conversație, scrisul tău ordonat şi demn de o domnișoara, demnitatea ta, sufletul tău...Toate 

astea te alcătuiesc pe tine, draga mea. Ești frumoasă, suntem frumoase, noi nu ne 

măsurăm în valoarea lucrurilor! Noi suntem de valoare!  

Vă salut, şi vă îmbrăţişez cu drag!!! 

Maria-Melania Lăutaru clasa a 10-a A 

(Hugs and kisses) 

 

 

  



27 

 

 

Vocea din capul tau 
Unii par nepăsători, deși zicem că 

am evoluat, cu toată tehnologia din zilele 
noastre, dar în minte, suflet și 
comportament ?... Vedem drept înainte 
fără a privi și în jurul nostru?  Vorba aia: 
Vezi paiul din ochii celuilalt, dar bârna 
din ochii tăi nu o vezi… Ar trebui să 
încercăm să fim mai buni, mai uniți......ca 
o comunitate... Fără răutăți, jigniri, bătăi 
sau alte lucruri urâte. A fi rebel nu 
înseamnă a uita de bunele maniere… 

 
     

 
Alții, în schimb, spun că sunt cuminți, credincioși... Gândește-te cât de bun ești tu. 

Când toată clasa râde de cineva sau își bat joc de vreun coleg, tu ce faci? Când toată lumea 
caută ceartă și unii fac lucuri care nu sunt tocmai ok, tu ce faci? Iei atitudine?! Când acasă 
toată lumea e fericită, tu ce faci? O strici cu mofturile tale ? Ai grijă la fiecare gest. Un gest 
face cât 1000 de cuvinte. 

• „Aceia care nu își pot schimba mințile, nu pot schimba nimic“ George Bernard 

Shaw 

• Niciodată nu lăsa frica să îți decidă viitorul. 

• Ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că o să faci. 

• You never look good trying to make someone else look bad. 

 
 

Semnat: Vocea din capul tău 
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CE MAI FACEM ÎN TIMPUL LIBER? 

 
Locuind într-o zonă montană, principalele obiective turistice pe care doresc să vi le 

prezint sunt stațiunile de schi din Valea Jiului. 
 

 
 

Parângul și Straja au multe de oferit, atât pentru generația adolescentină, cât și 
pentru adulții care își doresc un weekend sau o vacanță de relaxare, de la multiplele pârtii, 
până la cabanele unde se pot delecta într-o atmosferă îmbietoare. 
În stațiunea Straja, după o zi pe pârtie, tinerii se pot distra în cluburi precum Discoteca 
Aviator sau Clubul Montana.  

Dacă eşti o persoană mai liniştită, te poţi relaxa în fața șemineului, la una din 
multele cabane care îşi aşteaptă turiştii. 
 

 
 

Un obiectiv foarte interesant din Straja este tunelul în care sunt ilustrate mai multe 
chipuri religioase. Se spune că, o dată intrat în acest tunel, îți găsești liniștea spirituală. 
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Telacabina circulă de dimineață până la ora 16:30, iar telescaunul până seara, în 

cazul în care nu vă doriți să petreceți noaptea la cabană.  
Vă așteptăm în număr cât mai mare să vă bucurați împreună cu noi 

de tot ceea ce poate oferi acest micuț colț de Rai!  
 

 
 
 

 
 

Anahbet Ioana Turlacu, clasa a XI a C 
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prof. Mihaela Ioniţoaei    

Seria LUX, Jennifer L. Armentrout:  Obsidian, Onix, Opal, 
Origin (Editura LEDA) 

• Obsidian - vol. 1  
Începuturile sunt întotdeauna dificile. 
Când ne-am mutat în Virginia de vest, chiar înaintea ultimului meu an de liceu, mă resemnasem să 
am de-a face cu accente ciudate, acces intermitent la internet şi teribil de multă plictiseală… până 
când am dat cu ochii de vecinul meu sexy, înalt şi cu ochii de un verde straniu. Lucrurile păreau 
deja să meargă mai bine. 
Şi pe urmă a deschis gura. Daemon este enervant. Arogant. Îmi vine să-l omor. Nu ne înţelegem 
deloc. Absolut deloc. Dar când un străin mă atacă şi Daemon efectiv face timpul să încremenească 
doar cu o simplă mişcare a mâinii, ei bine, ceva… neaşteptat se întâmplă. 
Vecinul meu extraterestru a lăsat o lumină pe mine. Da, aţi auzit bine. Extraterestru. Se pare că 
Daemon şi sora lui, Dee, au o galaxie de inamici care vor să le fure abilităţile, iar atingerea lui 
Daemon mă face să strălucesc asemenea luminilor din Las Vegas. 
Singurul fel în care pot rămâne în viaţă în toată povestea asta este să stau cât mai aproape de 
Daemon, până când amprenta vrăjii extraterestre dispare de pe mine. 

• Onix - vol.2 
O miză uriaşă, o chimie perfectă. 
E foarte greu să fiu conectată cu Daemon Black… 
Prin magia sa extraterestră, Daemon este hotărât să-mi demonstreze că ceea ce simte pentru mine e 
mai mult decât urmarea bizarei conexiuni dintre noi. Aşa că încerc să-l ţin la distanţă, deşi e mai 
aprins ca niciodată în aceste zile reci de iarnă. Dar noi avem probleme mai mari. Ceva mai rău decât 
arumii se află în oraş… 
MA-ul este aici. Dacă descoperă ce poate face Daemon şi că există o conexiune între noi doi, atunci 
sunt terminată. La fel şi el. 
La şcoala noastră a venit un băiat nou, care are un secret. Ştie ce s-a întâmplat cu mine şi mă poate 
ajuta, dar pentru asta trebuie să-l mint pe Daemon şi să stau departe de el. De parcă aş putea! Căci, 
în ciuda raţiunii, simt că mă îndrăgostesc de Daemon. Rău de tot. 
Dar apoi totul se schimbă… 
Am văzut pe cineva care nu ar trebui să mai fie în viaţă. Şi trebuie să-i spun lui Daemon, chiar dacă 
ştiu că nu va înceta să caute până ce nu va afla adevărul. Ce s-a întamplat cu fratele lui? Cine l-a 
trădat? 
Şi ce vrea MA-ul de la ei – de la mine? 
Nimeni nu este cine pare a fi. 
Şi nu toată lumea va supravieţui minciunilor… 

• Opal - vol. 3 
Daemon Black este unic. Când s-a hotărât să-şi dovedească sentimentele pentru mine, a făcut-o 
într-un mod foarte serios. N-o să mă mai îndoiesc niciodată de el, iar acum, că am trecut de 
momentele dificile, ei bine… e multă combustie spontană între noi! 
Dar nici măcar el nu poate să-şi protejeze familia de pericolul de a încerca eliberarea celor dragi. 
După tot ce s-a întâmplat, eu nu mai sunt aceeaşi Katy. Sunt cu totul alta… Şi nu prea ştiu ce o să 
însemne asta până la urmă. Când fiecare pas pe care îl facem pentru a descoperi adevărul ne aduce 



31 

 

mai aproape de organizaţia secretă responsabilă pentru torturarea şi testarea hibrizilor, îmi dau 
seama cât de uriaşe sunt capacităţile mele. Amintirea celor morţi încă mai dăinuie, ajutorul vine din 
cel mai improbabil loc, iar prietenii vor deveni cei mai nemiloşi duşmani – dar noi nu vom da 
înapoi. Chiar dacă rezultatul ne va spulbera pentru totdeauna lumea. 
Împreună suntem mai puternici… şi ei ştiu asta. 

• Origin - vol. 4 
Daemon ar face orice să o recapete pe Katy. 
După raidul reuşit dar cu final dezastruos de la Mount Weather, Daemon se confruntă cu 
imposibilul. Katy a dispărut. A fost luată. Totul se reduce acum la găsirea ei. Trebuie Daemon să 
distrugă pe oricine îi stă în cale? Imediat. E nevoie să ardă din temelii întreaga lume ca să o salveze 
pe Katy? Bucuros. Să expună în faţa tuturor rasa extraterestră? Cu plăcere. 
Tot ce poate face Katy e să supravieţuiască. 
Înconjurată de duşmani, singurul fel în care Katy poate rămâne în viaţă e să se adapteze. În 
definitiv, există lucruri în Daedalus care nu par chiar atât de nebuneşti, dar scopurile grupului sunt 
înfricoşătoare, iar adevărurile pe care le rostesc ei cu atât mai tulburatoare. Cine sunt de fapt tipii 
răi? Daedalus? Oamenii? Sau luxenii? 
Împreună, pot înfrunta orice. 
Dar cel mai periculos duşman fusese acolo mereu, iar când adevarurile sunt descoperite şi 
minciunile date în vileag, de partea cui se vor găsi Daemon si Katy? 
Şi vor mai fi vreodată împreună? 
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CINEMA 

 

  Regia: Henry Joost, Ariel Schulman  
  Cu: Miles Heizer, Kimiko Glenn, Emma Roberts, Emily Meade, Dave Franco  
  Gen film: Aventuri, Thriller 
  Durata : 96 minute  
  Rating:  

Nerve este un joc gândit ca o platformă social media obscură, care îi obsedează pe liceenii 
new-yorkezi. În momentul în care te încumeți să intri în joc, ai două variante posibile: fie ești 
Jucător, ceea ce presupune că vei primi provocări de la o comunitate de Privitori contra unor sume 
de bani generoase virate direct în cont, fie ești Privitor, adică unul dintre cei care dau provocări și se 
amuză privind Jucătorii cum își riscă viețile încercând să le îndeplinească. Jocul știe totul despre 
toată lumea, pentru că în momentul în care îți faci cont de utilizator, îți sunt preluate toate 
informațiile pe care le-ai publicat vreodată pe platforme precum Facebook. Toate aceste date pot și 
vor fi folosite împotriva ta.  

Vee (Emma Roberts) e personificarea clișeului adolescentei timide care, de fapt, e mult mai 
mult decât pare. Sydney (Emily Meade) este cea mai bună prietenă a lui Vee și e fix adolescenta care 
se îmbracă sumar ca să iasă în evidență, dintr-o nevoie disperată de a-și umple golurile apărute din 
nesiguranță. Tommy (Miles Heizer) e cel mai bun prieten al lui Vee și (evident!) e îndrăgostit 
orbește de ea, doar că nu i-o spune niciodată pentru că îi e teamă să își asume posibilul refuz. Ian 
(Dave Franco), pe de altă parte, e străinul chipeș și enigmatic care o face pe Vee să își iasă din zona 
de confort, adică să devină partenera lui în Nerve și să comită ilegalități pentru recompense 
financiare cu din ce în ce mai multe zerouri. 

Nerve e o manifestare a îngrijorării legate de posibilitatea ca oamenii care joacă ceva să uite 
că ar putea exista consecințe teribile în cazul în care lăsăm social media și tot ce ține de virtual să se 
infiltreze în realitate până în punctul în care devenim cu toții niște avataruri pe post de accesorii ale 
unor username-uri în spatele cărora ne putem ascunde. Nerve ne mai arată și că e foarte ușor să îți 
pierzi controlul asupra propriei vieți atunci când ești prea sigur că îl ai, că nu e deloc înțelept să faci 
lucruri nesăbuite pentru a câștiga o popularitate efemeră care, în final, nu înseamnă nimic, precum și 
că trebuie să fim foarte atenți la programele și aplicațiile care ne solicită accesul la date sensibile 
cum ar fi cele ale contului bancar. 

https://playtech.ro/2016 

http://www.cinemagia.ro/actori/henry-joost-298630/
http://www.cinemagia.ro/actori/ariel-schulman-298626/
http://www.cinemagia.ro/actori/miles-heizer-40461/
http://www.cinemagia.ro/actori/kimiko-glenn-362846/
http://www.cinemagia.ro/actori/emma-roberts-23958/
http://www.cinemagia.ro/actori/emily-meade-102067/
http://www.cinemagia.ro/actori/dave-franco-120727/
http://www.cinemagia.ro/filme-aventuri/
http://www.cinemagia.ro/filme-thriller/
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PE ACEASTĂ CALE  PENTRU SPRIJINUL ACORDAT SUNT: 

 

 
 

TRADUCERI AUTORIZATE 
Limbile ENGLEZĂ- ITALIANĂ 
PETROŞANI  
Telefon 0728890014 

 
 

 
S.C. STUDII PROIMOB S.R.L. 
 Bld. Mihai Viteazu, Nr. 3 
 Petroşani -Hunedoara 
 Tel: 0722311492 
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Puzzle-ul 9 puncte 
 
 

 

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ 
Soluţia problemei 1 

 

 
 
Soluţia problemei 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

Cei care doresc să contribuie la apariţia următorului număr al revistei noastre sunt rugaţi să 

contacteze echipa de redacţie, sau să trimită materialele la adresa de e-mail: 

mihaelaionitoaei@yahoo.com  SAU mihaelaionitoaei@gmail.com. 

VĂ AŞTEPTĂM! 


	Think outside the box
	De unde provine expresia?
	Andrei-Răzvan Stoica, clasa a X-a C
	BRITISH JOKES  prof. Mihaela Ioniţoaei
	  Regia: Henry Joost, Ariel Schulman
	  Cu: Miles Heizer, Kimiko Glenn, Emma Roberts, Emily Meade, Dave Franco
	  Gen film: Aventuri, Thriller
	  Durata : 96 minute
	  Rating:


