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Bine te-am găsit la începutul rememorării unui
nou şir de activităţi şi experienţe, care ne-au făcut anul
de neuitat.
Ultimele luni au fost pentru noi un răgaz bun, în
care am încercat să ne detaşăm de banalitate şi să nu
fim doar un cadru formal, ci şi un mediu propice
dezvoltării informale.
Pentru o evadare scurtă, te invităm să pătrunzi
în lumea ideilor tinere şi pline de iniţiativă prin care am
construit numărul 3 al revistei IULIA.
Până la următoarea revedere, ţine mine:
„Adună-te cu oameni buni!” (Nikolai Gogol).
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-De cât timp lucrați în sistemul de învățământ și cum ați ales această
carieră?
Mi-am început activitatea în învățământ la 1 septembrie 1996. În liceu am făcut
sport de performanță și îmi doream să devin antrenor, ceea ce m-a determinat să
urmez cursurile Facultății de Educație fizică și sport. Pot spune că soarta a ales un alt
drum pentru mine și...a ales bine.
- De unde vine bucuria unui director de şcoală?
Stă în puterea noastră să facem ceva frumos pentru copiii pe care părinții i-au
lăsat în grija noastră pentru a-i pregăti pentru viață. Spun să facem pentru
că e nevoie de o echipă pentru a reuși să faci ceea ce trebuie, iar bucuria
apare atunci când rezultatele elevilor sunt pe măsura așteptărilor și muncii noastre.
-Cum credeți că vă percep elevii, în primul rând ca profesor, iar apoi
ca director?
Cred că percepţia variază de la elev la elev. Probabil, în cazul celor care nu
mă cunosc de la clasă, percepția lor merge pe toată scara, de la simpatie până
la... antipatie. Cu siguranță, elevii sunt cei care pot răspunde exact la această
întrebare. Vă pot spune că între mine și elevi este o relaţie bazată pe respect reciproc
şi disciplină. În privinţa celor care mă cunosc de la clasă, sper să mă considere
un profesor de la care au ce învăţa.
-Consideraţi că între generaţiile ce vin în liceu sunt diferenţe mari? Cum sunt
elevii Liceului Teoretic ”Iulia Zamfirescu”?
Fiecare generaţie poartă
amprenta
vremurilor în
care
s-a
format. Astăzi, schimbările în
toate domeniile sunt atât de rapide,
încât devin vizibile diferenţele între generaţii. Sunt tineri care cred că au numai
drepturi şi uită de îndatoriri, iar respectul a început să se piardă.
În școala noastră sunt elevi care au rezultate foarte bune la învăţătură,
conştiincioşi, talentaţi, cuminţi, dar și elevi care au rezultate slabe la
învățătură, indisciplinați... Elevii din ziua de azi au nevoie de mai multe
argumente pentru a accepta şi respecta anumite reguli, au acces la mai
multe informaţii şi acceptă mai greu metodele tradiţionale de învăţare. Dar aici
intervine şcoala.

-Elevii claselor a VIII-a sunt la o răscruce de drumuri, iar alegerea pe care
o vor face le va influența în mod decisiv viitorul. Sunt printre noi colegi, și…
nu puțini, care se gândesc să își continue studiile în cadrul Liceului ”Iulia
Zamfirescu”. Ce le puteți spune acestora?
Nu pot să le spun decât că vor face o alegere pe care nu o vor regreta. Liceul
nostru, la fel ca și celelalte licee binecunoscute din Pitești, oferă un învăţământ de
calitate, atât prin activitatea educativă, prin dascalii foarte bine pregătiţi profesional
(profesori titulari, cu gradele didactice I și II), cât şi prin resursa materială. Școala
noastră este o școală modernă, cu mari așteptări pentru viitor.
-Care este părerea dumneavoastră despre numeroasele schimbări din
sistemul de învăţământ din ultima vreme? Ne referim la introducerea clasei
pregătitoare în structura învăţământului obligatoriu , introducerea
manualelor digitale la clasele mici, finanțarea per elev, posibilitatea elevului de
a alege să participe la ora de religie…
E adevărat că sunt multe schimbări în ultima vreme în sistemul de învățământ.
Pot spune că aveam nevoie de o schimbare, nu putem trăi la nesfârșit în trecut. Să
vedem însă ce impact vor avea manualele digitale, iar asta se va vedea spre
sfârșitul anului școlar, acum este mult prea devreme, ținând cont că abia în
semestrul al doilea elevii au primi t aceste manuale. În ceea ce privește
introducerea clasei pregătitoare, e adevărat, la început ne-am cam speriat, însă
acum putem vorbi deja de rolul clasei pregătitoare, acela de a pregăti un debut
şcolar de calitate.
Referindu-mă la finanțarea per elev, pot spune că este nevoie de creșterea
competiţiei între școli prin asigurarea finanţării elevului și nu a instituţiei școlare.
Prin transferul elevilor de la o școală la alta se vor transfera și resursele financiare
alocate educaţiei sale, ceea ce determină creșterea calităţii educației și a
serviciilor educaţionale pentru a atrage elevii.
În ceea ce privește posibilitata elevului de a alege să participe la ora de religie,
vă pot spune că în școala noastră 98% dintre elevi au optat pentru ora de
religie. Cred că
schimbările trebuie făcute la nivelul
programei,
manualelor, notelor. Ora de religie ar trebui să pună accent pe educația morală, să
fie un sprijin pentru copii.
-Cum vedeți viitorul şcolii noastre?
În viitor, sunt convins că vom reuși să creștem procentul de promovabilitate
la examenele naționale, vom dezvolta proiecte europene. Sper, de asemenea, că
rezultatele la concursuri și olimpiade ne vor susține în topul liceelor argeșene.
-Ce ne puteţi spune despre binecunoscuta dumneavoastră pasiune, care
a avut mare impact asupra elevilor?
Vă referiți la echipa de volei pe care o antrenez, echipă care reușește să atragă
din ce în ce mai mulți tineri în tribune. Voleiul este un sport frumos și spectaculos,
care necesită viteză de reacție și concentrare. Este un sport ce implică seriozitate,
multă muncă la antrenamente și meciuri. Îmi doresc ca sălile să fie pline de copii,
de tineri, de oameni care iubesc sportul. În orașul nostru copiii au posibilitatea să
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practice sportul, dacă nu de perfomanță, măcar de plăcere.

Rada Ana
Maria Camelia
XI B
Prof. coordonator Cristian Hoaghea

Lumea...ce este lumea? Pentru mine reprezintă un univers paralel. Mă
uit în jurul meu și văd mișcare, unii se ostenesc, iar alții sunt nepăsători,
dar toți parcurgem același drum în viață, cu toții ne naștem, creștem și
murim. Ce viață crudă și efemeră ar spune unii, nu-i așa?

Dacă ne uităm în jur, putem
vedea oameni neînțelegători,
iraționali, egoiști, mincinoși,
buni , răi , toate tipologiile
umane, total diferiți , fiecare
dintre noi având mentalități și
aspirații diferite.
Ceea ce numim conștiință,
reprezintă de fapt reflectarea
educației , a moralității , a
spiritului civic și conservator,
definiție dată de psihologie și
susținută în totalitate de
realitate. Văd oameni în jur ce
își pun întrebări mai mult sau
mai puțin logice, unii făcându-și
un scop din aflarea adevărului.
Trăim într-o lume a vanității, de
aceea, cea mai frecventă
întrebare este „De ce eu sunt
sărac , iar el este bogat ? ” ,
lăsând totul în voia sorții și
întrebându-se ulterior „ De ce
viața este atât de crudă și de
nedreaptă?”.
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În prezent, societatea formează
tipologii umane anoste , forme
fară fond le putem spune,
majoritatea lipsite de viață, de
tinerețe, de fericire și de iubire,
uitând că destinul nu poate fi
schimbat, iar absolutul nu poate fi
atins.
Totuși, în această lume, visul
rămâne cheia spre portalul
fericirii și al prosperității. Putem
privi lumea ca pe o piesă de
teatru creată chiar de noi. Putem
alege să fim protagoniștii
propriei vieți, astfel parcurgând
firescul vieții fără regrete și
resentimente , dar putem fi și
personaje secundare sau dubluri
în propria viață, lăsându-ne doar
în voia sorții, devenind oameni
mediocri, fără aspirații majore,
neavând nici măcar puterea de a
visa.
Astfel, lumea și destinul unui
om pot fi comparate cu un
labirint plin de vise și de
încercări, cu multe căi greșite și
scurtături, dar pentru toți având
aceeași ieșire.

Suntem
Suntem lipsiţi de pasiune, de dragoste....avem o
înţelegere falsă despre ceea ce înseamnă dragostea și nu ştim cu
adevărat ce înseamnă să avem o problemă gravă. Toată lumea are
impresia că deţine răspunsul, oamenii cred că ştiu totul și li se
cuvine și luna de pe cer....că ei sunt speciali și merită... Suntem
orbiţi de idoli falşi, pe care îi urmăm în neștire şi promovăm
prostia. Ne ascundem sub zâmbete moarte, ne iubim prietenii și pe
cei din jurul nostru atât timp cât aceștia ne dau dreptate și ne fac
pe plac, suntem perfecți și nu greșim niciodată.
Avem impresia că inteligența se măsoară în citate
motivaționale pe facebook sau postăm citate ale unor oameni mari,
dar despre care nu știm nimic. Ne expunem emoțiile prin muzică
comercială, făcută fară pic de pasiune și avem impresia că suntem
sensibili. Ne mândrim cu realizările unor oameni mari, dar cu care
nu avem nimic în comun, în afară de faptul că împărțim aceeași
zonă geografică, și nu ne putem mândri cu realizările noastre.
Cuvinte ca " te iubesc " sunt aruncate în vânt, precum un
fir de praf, iar relațiile sunt doar ceva de ochii lumii și nu pentru
noi, pentru fericirea noastră.

Nu știm să trăim...

Dămean Alexandru
XI B
Prof. coordonator Cristian Hoaghea
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În perioada 16-18 octombrie 2014, elevii
Liceului Teoretic ,, Iulia Zamfirescu’’ au
participat la Jocul de strategie politică, iniţiat
de Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung, în
parteneriat cu Primăria Mioveni şi Centrul
Cultural- Educativ Mioveni. Scopul activităţii a
fost implicarea conştientă a tinerilor în viaţa
activă a comunităţii locale prin asumarea unor
decizii capabile să optimizeze nivelul de trai în
oraşul Mioveni. În zilele de proiect, elevii au
învăţat, prin metode nonformale, despre
procesul decizional de la nivel local și au aflat
care sunt mecanismele democratice de
participare la luarea deciziilor publice. Ulterior,
au devenit ei înșiși reprezentanţi ai comunităţii
lor locale pentru o zi, au pregătit în cadrul
grupurilor politice fictive o şedinţă de consiliu
local, au formulat proiecte de hotărâre şi
interpelări alături de politicienii locali reali şi
au luat decizii. Astfel, percepţia elevilor asupra
conceptului de ,, politică’’ s-a schimbat radical.

Proiectul îşi
propune să
contracareze dezinteresul tinerilor
faţă de reprezentanţii politici și
politică, în general. În acest joc de
strategie, tinerii, elevi între 14 și
20 de ani, devin reprezentanţi ai
comunităţii lor locale, pregătesc în
cadrul grupurilor politice o şedinţă
de consiliu local, formulează
proiecte de hotărâre şi interpelări
şi iau decizii. În acest fel ei înţeleg
procesul decizional de la nivel
local și află care sunt mecanismele
democratice de participare la
luarea deciziilor publice. Tinerilor
li se oferă şansa de a deprinde
astfel abilități care nu le sunt
neapărat evidenţiate în procesul
instructiv-educativ în şcoli sau în
viața de zi cu zi, dezvoltându-și
atitudinea civică, calitatea lor de
cetăţeni şi de membri ai
comunităţii din care fac parte.
Acest joc a fost adaptat la situaţia
legală şi condiţiile din România și este
condus de traineri experimentați de
tineret formați special în cadrul
acestui proiect.

Fundația Friedrich Ebert
(FES) din Germania
a
dezvoltat cu câțiva ani în
urmă proiectul "Joc de
strategie: politica locală".
De atunci, a desfășurat cu
succes
numeroase
asemenea jocuri în Berlin,
Bavaria, Dresda, dar și în
Croația sau Cehia, iar din
2009 și în România în:
Mioveni (Argeș), Bistrița
(Bistrița - Năsăud), Ștei
(Bihor), Suceava(Suceava),
Curtea de Argeș (Argeș),
Deva
(Hunedoara),
Târgoviște
(Dâmbovița)
Cisnădie (Sibiu), Isaccea
(Tulcea),
Vulcan
(Hunedoara), Câmpulung
Muscel (Argeș),
Orăștie
(Hunedoara), Bicaz (Neamț)
etc.

Prof. Lavinia Gherghin
+
Sursa:http://www.fes.ro/
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A oferit şansa elevilor
talentaţi şi curajoşi de a se
afirma şi de „a ieşi în faţă”
cu ceva nou. Tematica
inedită a acestei ediţii,
,, Black and white’’, a fost
asociată cu dorinţa elevilor
din clasa a noua de a
înlătura masca anonimatului
şi de a pătrunde în noul
orizont al vieţii de licean.
Creativitatea, talentul şi
eleganţa au fost cuvintelecheie ale spectacolului, care
a cunoscut un succes
răsunător şi anul acesta.
Elevi, părinţi, cadre didactice
şi
reprezentanţi
ai
autorităţilor locale au asistat
la un spectacol antrenant,
variat şi bine organizat.

Doi tineri talentaţi şi frumoşi
au reuşit însă să acapareze
atenţia juraţilor, cucerindu-i
mai ales prin felul dezinvolt şi
probele de aptitudini la care au
fost supuşi. Ei sunt Veronica
şi Ionuţ.

Mă numesc Arsene VeronicaIoana , sunt în clasa a IX-a E, la
specializarea ,,Ştiinţe sociale". Mă
bucur de fiecare moment al acestei
etape din viaţa mea, cum m-am
bucurat şi de primul şi cel mai
frumos , atunci când mi s-a acordat
titlul de ,,Miss Boboc" al
Liceului Teoretic
,,Iulia
Zamfirescu". Am avut emoţii
foarte mari înainte de începerea
acestui eveniment şi a fost ceva de
neuitat pentru fiecare dintre noi.
Am fost optimistă, încrezătoare şi
doar aşa am trecut cu brio prin
toate etapele ce ne-au fost propuse
de către organizatori. Un moment
de maximă tensiune a fost cel în
care juriul s-a retras pentru
deliberare, deoarece toţi stăteam ca
pe ghimpi pentru a afla verdictul
final.
Ar mai fi foarte multe de
povestit , dar închei prin a spune că
,,Balul
Bobocilor"
este
o
experienţă unică în viaţa unui
licean şi, totodată, o modalitate de
a te cunoaşte mai bine şi de a lega
prietenii cu persoane interesante.

Mă numesc Turturică Ionuţ
şi sunt în clasa a XI-a D, la
specializarea ,,Filologie". Sunt
actualul ,,Mister Boboc" al
Liceului Teoretic ,,Iulia
Zamfirescu" şi pot spune că
„Balul Bobocilor” a fost cea
mai frumoasă experienţă de
licean, din care am avut doar
de câştigat. Am legat noi
prietenii, nu numai cu ceilalţi
participanţi , dar şi
cu
organizatorii.
”Balul Bobocilor” rămâne un
moment unic în viaţa mea, de
care îmi voi aminti mereu cu
drag.

Carmen Georgescu
XI E
Prof. coord. Lavinia
Gherghin

Pentru început, trebuie menţionată
culoarea anului 2015. Institutul Pantone se
ocupă de desemnarea acesteia, iar anul
acesta au decis să fie MARSALA , o nuanţă
de vin roşu cu accente pământii,
asemănătoare burgundy-ului. Se spune
despre aceasta că este culoarea bogăţiei şi
că oferă stil şi eleganţă celui care o poartă.
Poţi opta pentru culoarea anului şi sub
forma unui ruj sau a unui lac de unghii,
totul depinde de inspirația ta. Marsala a
fost şi continuă să fie promovată în
prezentări, pe covorul roşu sau în ţinutele
de street style ale celor mai mari
fashioniste, aşa că ai destule motive să îi
dai o şansă.
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1.Denimul este mereu în tendinţe şi probabil că nu se va
demoda niciodată. Sunt sigură că fiecare dintre noi are
măcar o piesă din denim în garderobă, deci nu va fi o
problemă să alcătuiţi ţinute cu acesta. Se poartă sub orice
formă: blugi, cămăși, paltoane, fuste.

2.Costumul de damă, de inspiraţie
masculină, în culori cuminţi ca alb și negru,
bleumarin, costume albe sau cu dungi.
Alege unul fără întărituri la umeri. Aceste
costume îţi oferă un aer office.

3.Carourile pot fi purtate sub formă de cămăși,
rochii elegante, pantaloni (chiar si scurţi),
tricouri etc. Specialiștii în modă spun că este
necesar să ai macar o piesă vestimentară cu
acest imprimeu.
4.Tricotajele sunt călduroase,
confortabile și ușor de purtat.
Specialiștii recomandă culorile neutre.

6.Imprimeul floral, perfect
5.Blana este perfectă pentru
pentru fetele care au un stil
vremea rece și , fie că alegi o
foarte feminin, dar nu numai.
vestă de blană sau o haină , sigur
nu dai greș.
7.Stilul boem a fost la modă și până
acum, rămânând și în sezonul acesta in
trend. Reprezintă outfituri romantice.

Toader Răzvan
XB
Prof. coord. Lavinia
Gherghin

Cu toţii ascultăm zilnic muzică, unii mai mult, alţii mai
puţin. Sute de melodii, zeci de genuri muzicale. Fiecare gen este
diferit în felul său faţă de celelalte, deşi unele sunt inspirate din
altele. Dar, de departe, genul cu cel mai mare impact asupra
oamenilor este hip-hop-ul. Dar ce este , de fapt , hip-hopul? Este
un simplu gen de muzică? Unii ar spune că da, alţii ar spune că
nu. Eu spun că este un mod de viaţă.
Am reuşit să aflu părerea câtorva artişti de hip-hop despre acest gen şi ce
înseamnă cu adevărat pentru ei:

lan: „Modul meu de

viaţă.”
amurai: „Pentru mine,
hip-hop-ul înseamnă, în primul
rând, libertate. Mă simt
binecuvântat să pot face full-time
ceva ce a început ca o joacă, ceva
ce iubesc de atâţia ani, ceva ce
n-aş putea înlocui cu nimic.
Înseamnă motivaţie, dând
speranţă visătorilor ca mine, care
îşi doresc o altfel de experienţă de
la viaţă. Hip-hop-ul deschide porţi
pentru cei talentaţi, care sunt
buni la asta şi o fac cu maximă
seriozitate şi profesionalism”.

elălalt: „Hip-Hop-ul
înseamnă, pentru mine, echilibru.
Este liniştea şi, în acelaşi timp,
refularea mea. Fie că îl ascult, fie
că îl compun, reprezintă ritmul în
care funcţionez. Sănătate!”

: „Pentru mine, HipHop-ul este unul dintre cele mai
frumoase lucruri pe care le-am
descoperit. Încă de mic am avut
norocul să cunosc această cultură,
mi-a plăcut şi am urmat-o. Pe
parcursul maturizării mele, am
început să înţeleg hip-hop-ul din ce
în ce mai bine. Acum îl văd ca pe
un cuţit cu două tăişuri.

Când asculţi piese care
îţi dau „palme morale”, când vezi
pe pereţi graff-uri care îţi pun un
rânjet pe faţă sau show-uri cu
b’bou si dj-iălă, e mişto (distracţie,
voie bună, unitate). Toate acestea
au şi o parte negativă, o parte de
risc şi pericol ce se lasă vazută
prea tarziu, de multe ori (şi pentru
cei implicaţi direct, şi pentru cei
implicaţi indirect). Eu consider că
trebuie să ştii ce vrei de la hip-hop
şi să înţelegi ce implică el, ca să
ştii ce ar trebui să oferi în schimb.
Personal, m-a influenţat destul
cât să încep un drum de unul
singur. Pentru mine e o provocare,
şi o provocare de a mă exprima
muzical. Hip-hop-ul e ca un
prieten bun. Îţi arată de toate
dacă eşti atent, dacă nu... rămâne
doar o formă de divertisment. Din
anii ‘70 şi ceva până în prezent,
mulţi artişti au influenţat
mentalităţile generaţiilor în curs
de dezvoltare. Am putea intra şi
în substraturi, dar cred că o să ne
pierdem cu toţii pe-acolo la câte
sunt de vorbit. Aşadar, termin prin
a spune că HIP-HOP-ul pentru
mine, înseamnă unitate,
exprimare liberă, scop comun,
autodisciplină. Pace acolo!”

sihotrop: „La fel cum
Michelangelo Buonarroti vedea în
interiorul marmurei formele pe
care dorea să le creeze şi doar
îndepărta marmura care prisosea,
aşa şi hip-hop-ul vede înăuntrul
vieţii cotidiene doar ceea ce ar
trebui să rămână. Pentru mine
reprezintă cea mai pură alternativă
asupra mizeriei din jur... sau pur şi
simplu o manifestare sinceră a
simţului, prin creaţie.”
Hip hop-ul timpuriu a
fost văzut ca un suplinitor al
altercațiilor dintre bande, battleurile hip hop înlocuind violența
fizică. Se crede că, odată cu
amploarea genului de
rap
comercial și gangsta în anii 1990,
esența non-violentă a hip hop-ului
a dispărut, mulți rapperi se lăudau
cu droguri, arme, crime și violență.
În aceste timpuri, muzica hip hop a
început să fie ascultată de un
public mai larg.
În concluzie, hip-hop-ul
e mai mult decât un gen muzical.
Este un stil de viaţă, o alternativă
prin care putem vedea mult mai
bine mediul în care trăim şi
persoanele din jurul nostru.
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Grupul
vocal
De aceeași părere au fost și câțiva
elevi, nu demult intrați pe poarta
liceului, când, la propunerea
doamnei profesor Ana Bucur, și-au
dorit să facă parte dintr-un grup
vocal. Înființat acum 4 ani,
respectiv în anul 2011, grupul
vocal Cantabile se află sub
coordonarea doamnei profesor
Ana Bucur și este un grup format
din elevii Liceului Teoretic „Iulia
Zamfirescu”, numărul fetelor fiind
preponderent.

„Muzica este o lege morală.
Ea dă suflet universului, aripi
gândirii, avânt închipuirii,
farmec tinereții, viață și
veselie tuturor lucrurilor. Ea
este esența ordinii, înălțând
sufletul către tot ce este bun,
drept și frumos.”(Platon).

Din păcate, au fost elevi care și-au
separat drumul de Cantabile, dar au
fost și unii care au făcut parte ani de-a
rândul din grup, și poate, mai sunt și
acum: Duca Anca, Ivașcu Eduard,
Neacșu Cristina. Unii dintre aceștia s-au
remarcat la numeroase concursuri
naționale și internaționale, sub
Cu mult drag și încântare, au avut îndrumarea doamnei Bucur, ca soliști
vocali, reușind să aducă în palmaresul
prima lor reprezentație pe scenă,
la finele anului școlar, cu nelipsitul liceului un număr semnificativ de
premii. Grupul excelează și acum,
cântec „Ani de liceu”. Văzând
încercând să amplifice numărul de
încântarea colegilor, și-au dat
premii.
seama că drumul acestui grup
vocal abia acum începe. Anul
Le urăm baftă dar, mai ales,
următor, Cantabile și-a mărit
longevitate!
numărul de membri, reușind să
cucerească juriul Festivalului
Național de Folk, Muzică Ușoară și
Dans Modern „Floare de Castan”
de la Costești și să obțină locul I.
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Importanţa studierii unui
instrument muzical

Studierea unui instrument muzical aduce
beneficii uimitoare creierului, solicitând
simultan mai multe regiuni cerebrale
decat orice altă activitate intelectuală.

Această preocupare artistică poate să îmbunătăţească aptitudini
importante în viaţa de zi cu zi, precum starea de alertă, planificarea unor
acţiuni sau percepţia emoţiilor. Întreaga arhitectură a creierului se schimbă
pe fondul muzicii create cu ajutorul unui instrument muzical, din acest
proces izvorând o serie întreagă de beneficii confirmate de experţi:
Creşterea capacităţii de
Îmbunătăţirea memoriei;
concentrare;
Antrenarea perseverenţei ;
Eliberarea de stres;
Îmbunătăţirea coordonării corporale;
Prevenirea îmbătrânirii
Ameliorarea aptitudinilor matematice;
premature;
Deprinderea unor aptitudini de
Tratarea dislexiei şi a
înţelegere şi lectură superioare;
autismului.
Orchestra de mandoline a Centrului Cultural Mioveni vine în sprijinul
elevilor care vor să studieze un instrument muzical. Ea este formată din
elevi de şcoala generală, cu vârste între 8-14 ani. Repertoriul orchestrei de
mandoline cuprinde muzică populară romanească. Ansamblul de mandoline
este coordonat de d-na prof. Florica Arsenescu şi prof. C. Bălan.Elevii au fost
în excursii gratuite anual în ţară şi peste hotare Franţa, Turcia, Bulgaria,
Grecia.

Contact
0752130563,
0747123609.
 miercuri,
ora 14:00
 sâmbătă,
ora 12:00.
Vă mulţumim!

Vă invităm cu drag să participaţi cu elevii dumneavoastră la
cursurile de mandolină, care sunt gratuite, la Centrul Cultural
Mioveni.

17

Repetent

Prof. coord. Lavinia
Gherghin

Daniel Burcă, XI E

Frig şi întuneric
Elemente separate
Privind mefistofelic
Las răul să se adape.

Iar eu îndur solitar,
Familiar cu pedepse
Ştiind c-acest amar
E trecător, fireşte.

Nu sunt impresionat
De-o vorbă răutăcioasă
Cât timp eu sunt secat
De frumuseţea măiastră,

Ucise sistematic
Sentimentele zbiară,
Iar durerea o resimt
A nu ştiu câta oară.

Dar amarul s-adună,
Zideşte baricade
Între fericirea mea
Şi crunta realitate.

A unui ideal ,
Irealizabil se pare;
Sufletul fiind sătul
De cicatrici temporare.

Prejudiciul sufletesc
Comis cu seninătate
E pedepsit, firesc
Mustrări însângerate.

Visele se sfărâmă
Nu mai au niciun sens
Atâta timp cât ura
Primează-n univers.

Şi încă aştept
Ca totul să treacă;
Naivitatea să revină
Ca s-o iau de la capăt.

Îndemn

Bălăşoiu Karina, XI D

Și cum ai vrea a prinde
înțelesul vieții?
Citește! Astfel mintea-l va afla.
Voi, tinerii ce stați în pragul
tinereții,
Nu treceți peste poezia mea.

Iubire?
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Prof. coord. Georgiana
Vrînceanu

Și ostenitul meu îndemn încet-începea prinde glas,
Citește! Auzi cum glasul său a răgușit?
Căci trupul gol citind el se-mplinește
într-un ceas
Citește … cartea-i un izvor necontenit.

Nicolae Anda-Elena, X B

Prof. coord. Lavinia
Gherghin

Ce găsești oare în suflet?
Multe lucruri și un urlet,
Urlet-zgomot de strigare
Ce de iubire nevoie are.

Dorința de a simți
Fără inima a o minți
Cum iubirea-ți intră –n suflet
Ascultându-ți al tău cuget...

Iubire, teamă,pasiune...
Un fulger ce pătrunde-n sine
Și îți caută-n a ta ființă
Să-ți îndeplinească o dorință.

Amor, pace, fericire...
Nu le găsești împreunate.
Ce găsești în suflet oare,
Când inimile-s îndurerate?

)

Primavara, bucuria sufletului
Primăvara, cea mai suavă fiică a anului şi-a făcut
apariţia cu flori multicolore şi gingaşe. Totul este învăluit în mantia blândă de
lumină a soarelui care mângâie cu dragoste pământul. Miresme proaspete
străbat văzduhul , trezind întreaga fire la viaţă.
Peste pădurea cea nesfârşită s-a aşternut un covor de culori vii care îţi
bucură privirea. Copacii şi-au recăpătat veşmintele de smarald şi se ridică
până în înaltul nemărginit al c erului. În adâncul pădurii, susurul izvorului
cristalin răsună, iar ciripitul păsărilor venite de departe parcă îl acompaniază
într-un adevărat concert.
Oamenii au ieşit din iarna grea şi acum se mişcă asemenea unor
furnicuţe, trebăluind de zor. Pe câmpii , tractoarele duduie din zori şi până
seară, împrospătând pământul. Peste tot unde priveşti, vezi copii care se
joacă fericiţi ,alergând ca nişte albinuţe.
Primăvara este anotimpul renaşterii. Ea aduce bucurie şi speranţă în
sufletele oamenilor.
Pufu Irina, VI B
Primăvară, primăvară,
Bine-ai revenit în ţară!
Prof. coord. Delia Udroiu

Era o zi mohorâtă şi tristă de iarnă, ca toate celelalte. Codrul era
pustiit şi lipsit de frunze. În aer plutea o boare caldă cu miros de pământ
umed.
Deodată , zăpada din vârful bradului începe să se topească. Cerul nu
mai era cenuşiu, iar câteva raze de soare îşi făceau loc timide printre nori. Pe
jos, din pământul moale şi reavăn, ieşeau fire subţiri şi proaspete de iarbă,
numai ici, colo mai zăbovea câte un petec de nea.
Dar ce-i cu zarva asta? Păsărelele ciripeau vesele, pe cerul ca o petală
de nu-mă-uita zburau cocorii, iar pe crengile pline de muguraşi verzi,
rândunelele îşi făceau cuiburi.
Gândăceii mărunţi se încălzeau la soare. Izvorul susura ca un fluier de
argint, de parcă nevăzuţi ciobănaşi ar fi cântat pentru noi toţi. La poalele
copacilor bătrâni au răsărit nişte clopoţei gingaşi, înălţându-şi trupul firav
spre lumină. Clinchetul lor cristalin răsună în toată pădurea care şi-a îmbrăcat
veşmântul de smarald. Ea vibra , cuprinsă fiind de bucuria tuturor
vieţuitoarelor. În sfârşit, a venit căldura şi pomii vor înflori.
Mult aşteptata zână Primăvară a venit la noi.
Manolache Vlad, VI B
Prof. coord. Delia Udroiu

Culese de prof. Valerian
Oprişor

1.

P
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2.

O

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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L
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M
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1. Parte dintr-o teoremă care se dă şi se acceptă ca fiind
adevărată.
2 . Şirul de raţionamente logice prin care se ajunge de la
ipoteza unei teoreme, la concluzie, pentru a se demonstra
veridicitatea ei.
3 . Propoziţie matematică ce este acceptată ca fiind
adevarată, fără demonstraţie.
4 . Triunghi care are un unghi cu măsura mai mare de 900.
5 . Astfel se numeşte triunghiul cu toate laturile congruente.
6. Denumirea triunghiului cu doar două laturi congruente.
7 . Propoziţie întâlnită în matematică care, pentru a
arăta că este adevărată, trebuie demonstrată.
8 . Aşa sunt două figuri geometrice care, prin
decupare, se suprapun perfect.

DIVERTISMENT
- Să presupunem că locuiești la etajul cinci și că între fiecare două etaje sunt 15 trepte.
Câte trepte va trebui să urci pentru a ajunge la apartamentul tău?
- Pe toate, domnule profesor!
*
- Ți-am citit lucrarea de control. Foarte bună, dar e identică cu cea a colegului tău de
bancă. Ce concluzie să trag de aici?
- Că și a lui este foarte bună.
*
Toți elevii scriu cu asiduitate la lucrarea "Ce aș face dacă aș fi patron?". Unul singur
stă cu mâinile la piept și meditează.
- Marinescule, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aștept să-mi vină secretara.
*
Un copil vine acasă, de la școală, și îi zice tatălui:
- Tati, poți să îți scrii numele foarte repede?
- Da, sigur!
- Dar cu ochii închiși și deodată, foarte repede?
- Da, normal!
- Atunci ia, te rog, hârtia asta și semnează!
*
- Chiar credeți că meritam eu să-mi puneți nota unu, domnule profesor?
- Ce să fac, dacă alta mai mică nu există.
*
Ce-ați făcut astăzi, la școală?
- Materiale explozive.
- Marfă! Și mâine ce program aveți la școală?
- Care școală?
*
Grozav, aș vrea să zbor pe Lună, în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este de 6 ori mai ușoară!
*
Profesorul:
- De ce mai întâi vedem fulgerul, apoi auzim tunetul?
Elevul:
- Pentru că ochii se găsesc înaintea urechilor.
*
Ora de dictare, în clasa a patra. Mircea îi șoptește colegului:
-Auzi, Alecule, scriem deja de un sfert de oră. Nu crezi că ar fi cazul să mai punem și
vreo virgulă?
*
Cea mai scurtă versiune la Scrisoarea a III-a :
- Tu ești Mircea ?
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- Nu!

Stoica Andreea, X B
Prof. coord. Lavinia
Gherghin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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7.
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11.
12.
13.
14.
15.

Cum se numesc grupurile de cuvinte sau cuvintele care pot fi citite
atât de la stânga la dreapta, cât şi de la dreapta la stânga, fără a-şi
pierde sensul?
Cum mai este numită planeta Venus?
„Pică pară ________ în gura lui nătăfleaţă.”
Singurul număr format format dintr-o singură cifră cu atâtea litere
cât reprezintă.
Cum o cheamă pe mama lui Ion Creangă?
„A împăca capra cu _____.”
Cine a scris „Regele Lear”?
„Cine nu are bătrân, să-şi _______.”
Honoré de Balzac era dependent de _____.
„Nu lăuda ziua înainte de ________.”
Singurul cuvânt care începe şi se temină cu litera „x”.
Mihail _________ a scris romanul „Baltagul”.
La ce este folosită o setcă?
Ce este un chibiţ?
Mihai Eminescu a murit din cauza unui tratament ce conţinea
______.

Profesorul întreabă clasa:
- Dacă aveţi un dolar şi-i mai cereţi unul
tatălui vostru, câţi dolari aveţi?
Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să
- Doamna învăţătoare, dacă mama vrea răspundă, iar acesta zice:
- Un dolar.
să meargă la mare şi tata la munte,
- Nu ştii matematică, zice profesorul
evident că se merge la mare, dar tata
dezamăgit.
poate să îşi ia schiurile cu el.
- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata.
Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se
- Bulă, vrei să spui că nu te-a ajutat
adresează foştilor lui dascăli:
tatăl tău la rezolvarea problemei?
- Stimaţii mei profesori, mă tot frământă
- Nu m-a ajutat!
o întrebare: chiar atât de imbecil eram,
- Dă-ţi cuvântul!
de mă tot lăsaţi corigent?
- Mi-l dau! Nu m-a ajutat, a
- Vaaai, se poate, domnule ministru?
rezolvat-o singur!
- Bulă, ştii cât fac trei şi cu unu?
- Cinci.
întrebă învăţătorul. Fii atent: eu îţi
- Cum aşa?
dau trei mere şi mai târziu încă unul.
- Păi, mai am unul în
23
Câte mere ai în total?
- ghiozdan.
La şcoală:
- Gigele, ce
înseamnă
compromisul?

Echipa de fotbal a liceului a
participat şi în acest an la
competiţia de fotbal "Cupa CocaCola", una dintre cele mai bine
cotate competiţii din ţară.
Echipa a reuşit să se impună
într-un meci amical cu scorul de
15-6, împotriva Liceului Tehnologic
Construcţii de Maşini Colibaşi.
Antrenorul echipei, domnul profesor de educaţie fizică şi
sport, Oanţă Cornel, a pus în aplicare diferite sisteme de joc,
fiecare jucător ridicându-se la nivelul aşteptărilor.
)

Robea Costel, XII B
Prof. Oanță Cornel

,
De ce sa faci miscare
Activitatea fizică, combinată cu o dietă variată şi echilibrată,
este fundamentală pentru un stil de viaţă sănătos şi plăcut. O
viaţă activă vă ajută să:
 Petreceţi timp cu prietenii
sau vă faceţi unii noi;
 Vă menţineţi în formă;
 Vă dezvoltaţi muşchii;

 Fiţi sănătoşi;
 Fiţi mai fericiţi;
 Vă menţineţi echilibrul
energetic, caloric.

Cupa “Coca-Cola” este o idee grozavă pentru a face mişcare,
dar nu trebuie neapărat să jucaţi fotbal pentru a avea un stil
de viaţă activ. Orice activitate prin care vă distraţi şi faceţi
mişcare, este benefică pentru organism!
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MUZICA TE AJUTĂ SĂ TE SIMŢI BINE. MIŞCAREA TE
AJUTĂ SĂ TE SIMŢI ŞI MAI BINE!
Într-o zi proastă, melodia potrivită te poate face să te simţi
mai bine. Tot într-o astfel de zi, să faci mişcare ascultând
muzică , te va face să te simţi şi mai bine. Exerciţiile fizice
eliberează hormoni, care te fac mai fericit şi care au un efect
extraordinar asupra copului şi stării tale de spirit.

ALEARGĂ CÂT TE ŢIN PICIOARELE!
Exerciţiile fizice şi mişcarea te fac să îţi dezvolţi muşchii, să
devii mai puternic şi să te distrezi mai mult, pentru a face faţă
provocărilor de zi cu zi.

JOCURILE SUNT GROZAVE!
Jocurile pe calculator sau pe consolă sunt un exerciţiu
numai pentru degetele tale, în timp ce, pe teren, întregul
corp te ajută să înscrii goluri şi mai spectaculoase.

PRIETENII TĂI AU ŞI CORP, NU DOAR POZĂ DE PROFIL
Reţelele de socializare te conectează cu o mulţime de
prieteni noi. Poţi fi surprins, dar mulţi dintre ei pot fi mai
buni la fotbal decât la postat fotografii.

FILMULEŢELE DE PE YOUTUBE SUNT AMUZANTE!
Să te uiţi la filmuleţe este disractiv. Să faci o echipă de
fotbal şi să îţi ajuţi prietenii să câştige, este şi mai distractiv.
Şi, cine ştie, cel mai popular film de pe YouTube va fi golul
tău grozav!
Sursa
www.cupacocacola.ro
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Prof. înv.primar MARIA Irina

Îți place să cânți, să dansezi, să
pictezi, ai participat
la concursuri? Te așteptăm în
paginile revistei!

În rama aceasta poate fi
chiar portetul tău.
Vrem să te cunoaştem!

Adevărații artiști, atunci când păşesc pe scenă, cuceresc publicul prin
ceea ce transmit: emoţie şi sensibilitate. Elevele Liceului Teoretic ”Iulia
Zamfirescu” au obținut numeroase premii la diferite concursuri. Să le
cunoaştem!

ara Bratu
Mara Bratu Elena este un Vărsător
născut pe 11 februarie 2007. Fire
ambiţioasă, perfecţionistă şi
energică, Mara Bratu este eleva
Liceului Teoretic Iulia Zamfirescu, în
clasa I C, sub îndrumarea doamnei
învăţătoare Eugenia Manolache.
Materia ei preferată este
matematica, culoarea preferată
este roz. De la 4 ani practică înotul,
face teatru, modelling şi este în
Trupa de dans “Aristocratique
Dance”. Pasiunea ei este muzica.
A luat locul I la mai multe
Festivaluri:,,Steluţele Olteniei"
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Craiova, ”Vreau
să fiu şi eu o
stea"din
Mioveni,
”Festivalul
Primăverii"din
Pitesti,
”Festivalul Mihaela Runceanu-Pentru
voi, muguri noi"din Buzău,
”Festivalul Glasul Speranţelor "din
Techirghiol.
În puţinul timp liber pe care-l are,
se plimbă cu rolele, cu bicicleta şi
...iubeşte căţăratul. Se urcă pe tot
ce vede înalt. Desenele ei preferate
sunt Sofia şi Barbie. Anotimpul
preferat este vara, animalul preferat
este pisica , însă este fascinată şi de
delfini.

lexia Niculae
Alexia Niculae are 8 ani ṣi
jumӑtate, locuiește ȋn Mioveni,
este o fire energică, sensibilă și
puternică, în același timp.
Cântă de cȃnd se știe, nu se poate
imagina fӑrӑ aceastӑ mare pasiune.
A ȋnceput cursurile de canto la 6 ani
și jumătate, la Clubul Copiilor Mioveni, cu doamna profesoarӑ
Cornelia Ionescu, în prezent lucrȃnd
cu doamna profesoarӑ Adina Sima.
Pe scenă se simte în lumea ei și
nu numai, cântă oriunde. Cel mai
mare vis al ei este să devină o
cântăreață renumită.

●Spectacole caritabile organizate de
Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" şi
Centrul Cultural - Mioveni
●Emisiunea "Anteneaţa" - Antena 1
Piteşti - 29 decembrie 2014

Alte premii obţinute:
- Trofeul "PITIC" - Festivalul Naţional
„Ţi-am lăsat o melodie"- Bucureşti,
noiembrie 2014
- Trofeul "Vocea Grupei 7-8 ani" Ascultă melodii din repertoriul
Festivalul Naţional "Belle Arti Music
românesc și internațional.
Awards" - Bucureşti , decembrie 2014
Perseverența și tenacitatea o
- Bucureşti, 31 ianuarie 2015,
caracterizează, atunci când vrea să
Festivalul Naţional "Prichindelul
învețe o melodie.
Cântăcios" unde a obţinut 2 trofee:
Cea mai importantӑ apariție,
consideratӑ rampa ei de lansare, a fost Trofeul "Grupei 7-8 ani" şi Trofeul
la emisiunea televizatӑ ,,Next Star’’ – "Fair Play Kids" în urma căruia va fi
membră în juriul Festivalului Naţional
Antena 1, ȋn martie 2014, cȃștigȃnd
"International Top Hits" care se va
mai multӑ ȋncredere ȋn vocația ṣi
desfăşura la Ploieşti pe 28 februarie
talentul ei, dar și foarte mulți
2015.
admiratori.

Participări:
●Ediţia Specială de Crăciun - Next Star
●Concert caritabil pentru copiii cu
autism, "Cântec pentru viitor" Bucureşti - 17 decembrie 2014
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Ilinca Ana-Maria
XII D
Prof. coord. Badea
Valentina

În perioada 14-21 noiembrie, s-a
desfăşurat proiectul “Art is an
international language” (“Arta este
o limbă internaţională”), iar eu am
fost unul din fericiţii participanţi.
Proiectul a avut scopul de a le
arăta oamenilor cât de importantă
este arta şi cum poate aceasta să
ne ajute să comunicăm între noi,
să ne cunoaştem mai bine şi să
formăm noi prietenii cu persoane
ce au aceleași interese ca și noi.
Arta inspiră oamenii, ea nu are
limite, bariere sau graniţe, ea
adună oameni cu personalităţi,
naţionalităţi şi culturi diferite,
indiferent de limba pe care o
vorbesc.
Proiectul s-a derulat în oraşul
medieval Veliko Tarnovo, din
Bulgaria şi a inclus 32 de
participanţi din 5 ţări:

Bulgaria;
Turcia;
Republica Cehă;
Polonia;
România.
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În cadrul proiectului s-au desfăşurat
multe activităţi nonformale
interesante, educative şi, nu în
ultimul rând, amuzante, cum ar fi:
Hopes and Fears, Team Building, City
Hunting, Cultural Nights,
International Learning Games şi una
dintre cele mai frumoase Workshop
for Designing ART Flashmob.
Ultima a constat în elaborarea unor
mişcări amuzante, uşor de realizat ,
care să conducă la crearea unui dans
pentru performarea Flashmob-ului.
“Super-dansul” nostru, pe care l-am
făcut într-o şcoală de arte, într-un
supermarket şi pe stradă, a fost
apreciat şi aplaudat de toţi cei
prezenţi.
Acestă experienţă a însemnat
pentru mine şi dezvoltarea mea
personală, enorm. M-a ajutat să îmi
depăşesc limitele, să îmi fac prieteni
noi, dar şi contacte profesionale utile
şi m-a făcut mai încrezătoare în
propriile forţe, deci, mai puternică.

Pentru toate
acestea trebuie
“De ce <<Super Tineri>>?
să mulţumesc
Pentru că
este un cuvânt specific asociaţiei
tinerilor atunci când li se întamplă lucruri răspunzătoare
pentru
bune, iar
pentru că asociaţia este
implicarea
formată din tineri. De unde
?
tinerilor
este un acronim format din
români în
iniţialele valorilor cheie pe care le
astfel de
promovează organizaţia:
proiecte:

Aceasta este o
organizaţie
nonguvernamentală, construită
în februarie
2009.

MICII
’’Pământul nu aparţine omului, ci,
dimpotrivă, omul aparţine
pământului’’. Acesta este un vechi
adevăr care stă la baza multor
progrese de dezvoltare durabilă ale
statelor lumii, care au înţeles că
problema mediului înconjurător
este o problemă universală, dat
fiind faptul că fenomenele de
poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin
seama de nici un fel de frontiere.
Omul este o componentă a naturii,
în care trebuie să se integreze fără
a-i perturba echilibrul. Din cele mai
vechi timpuri, din necesitatea de
a-şi procura hrana şi adăpostul,
omul a cultivat plante şi a
domesticit animale, şi-a construit
unelte, locuinţe. Cu trecerea
timpului, defrişarea pădurilor din
diverse motive a determinat
transformarea zonelor respective şi
dispariţia multor specii de animale.
Una din nenumăratele realizări ale
omului modern, urbanizarea, a
generat o suită de disfuncţii în
mediul înconjurător, cu implicaţii
directe asupra vieţii
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Prof. Alexandra Şuşnea

LOGISTI
,
Prin diferite discipline incluse în
programul de învăţământ, trebuie
să-i convingem pe elevi de
necesitatea apărării mediului
înconjurător împotriva poluării.
Acest lucru se realizează în cadrul
orelor de ştiinţe, menite să
înlesnească înţelegerea
organismelor vegetale şi animale, a
proceselor esenţiale de întreţinere
a vieţii, a legăturilor indisolubile
dintre plante, animale şi mediu, al
celor de geografie, dar şi în cadrul
unor lecţii de educaţie civică, limba
română, educaţie muzicală,
educaţie plastică, istorie.
Învăţăm zilnic la şcoală, la o lecţie
sau la alta, sau cu prilejul
activităţilor extracurriculare că
mediul este foarte important pentru
ca toţi oamenii să poată trăi o viaţă
frumoasă.
Planeta noastră, cea mai
frumoasă din Univers, dă semne că
se îmbolnăveşte cu fiecare zi care
trece. Ne punem firesc întrebarea
“Cine-o fi de vina?”

Credem că noi toţi trebuie să
răspundem. Vedem în jurul nostru oameni
harnici şi foarte ambiţioşi. Vezi cum mai
apare o fabrică, vezi cum se mai înalţă câte
un fum gros către cer, oraşele parcă devin
mai frumoase, se taie pădurile pentru alte
şi alte construcţii. Îi admirăm pe oamenii
care nu se mulţumesc cu puţin şi vor mult,
tot mai mult, dar la sănătatea mediului ,
oare, mai au timp să se gândească?
Vedem cum plâng copacii, cum îşi
apleacă crengile până la pământ de
durere, vedem apele care şerpuiesc triste,
cu feţele întunecate de toate câte aruncăm
în ele. Facem câte-o scaldă vara, când sunt
călduri toropitoare şi ne trezim cu tot felul
de bube. Alergăm la doctor sau la spital
împreună cu familia, luăm medicamente
ca să ne facem bine şi …ne reluăm
treburile de unde le-am lăsat, fără să ne
gândim că am fost cu toţii neatenţi la ceea
ce se întâmplă cu mediul în care ne ducem
viaţa.

Noi am luat deja o hotărâre. Ne-am
gândit să dăm o altă destinaţie
deşeurilor sau diferitelor obiecte din
natură. Am făcut lucrări frumoase cu
care să ne înfrumuseţăm împrejurimile,
am plantat floricele în curtea şcolii, am
construit căsuţe pentru păsărele, dar
vom continua să facem și alte fapte bune
şi poate că nici mediul nu va mai plânge.
Considerăm că aceste imagini, pe
care vi le arătăm şi vouă, vor putea
şterge o lacrimă de pe obrazul planetei
noastre.

EDUCAȚIA ELEVULUI ÎNTRE FAMILIE ȘI ȘCOALĂ
Alături de școală și organizațiile de tineret, familia este unul din factorii
care se preocupă de educația copilului. De educația oamenilor se ocupă și alte
persoane, instituții și organizații sociale, dar influențele educative exercitate de
acestea sunt mai puțin organizate decât cele ale familiei și școlii.
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte
dintre cunoștintele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de
comportament, elevul le datorează educației primite în familie.
Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la
preocupările materne și gospodărești adăugându-se preocupările profesionale și
de studiu), modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea de a
restitui prestigiul educației familiale (prestigiu pe care l-a avut pâna la
introducerea învățământului obligatoriu), progresele sociologiei și psihologiei,
precum și alte cauze au dus la înțelegerea faptului că orice sistem de educație
rămâne neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților.
Școala capătă astfel o misiune suplimentară Noi încercăm să îndepărtăm toți
factorii perturbatori și chiar să-i combatem.
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ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM
MANOLACHE VLAD
OLIMPIC LA MATEMATICĂ
Manolache Vlad, elev în clasa a VI-a B la Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu”, s-a calificat la faza naţională a Olimpiadei de Matematică, ce
se va desfăşura în perioada 6-10 aprilie 2015 la Bucureşti, unde va reprezenta Argeșul.
Vlad este obişnuit cu performanţe în domeniul matematicii, participând încă din primele
clase la fazele locale şi judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor școlare la matematică. A
obținut mai multe premii la această disciplină ( premiul I la Concursul Județean “Dan
Barbilian”, premiul II la Concursul Interjudețean “Gheorghe Cenușă”, premiul III la
Concursul Județean “Euclid”). De altfel, profesorul Dumitru Ion Voiculescu susţine că
performanţele elevului său n-ar fi fost obţinute dacă acesta nu ar fi avut la activ mii de ore
de pregătire, multă seriozitate și o mare pasiune pentru matematică. El urmează un program
special de pregătire pentru națională. Pentru rezultatele deosebite Asociația de Părinți din
liceu va răsplăti acest rezultat deosebit, care face mare cinste liceului.

„Şi muntele e o şcoală”
Proiect de educaţie montană
Coordonator proiect
Prof. înv. primar STOICA Daniela
În anul şcolar 2014-2015, elevii clasei pregătitoare A „Florile vesele” desfăşoară
activităţi în cadrul proiectul naţional de educaţie montană „Şi muntele e o şcoală”.
Proiectul este iniţiat de Asociaţia Montană Carpaţi şi dezvoltat împreună cu Inspectoratul
Școlar al Municipiului București și în parteneriat cu KAUFLAND România.
Scopul proiectului este:
*conștientizarea, informarea copiilor asupra valorii și necesității protejării naturii;
*promovarea mişcării în aer curat.
Temele abordate sunt:
*drumeția montană (echipament, reguli de conduită, alegerea traseului, marcaje turistice,
hartă, busolă, etc);
*plante și animale întâlnite în Munţii Carpați;
*sporturile pe care copiii le pot practica la munte;
*noțiuni de prim ajutor;
*recapitulare, concluzii, jocuri.
La finalul proiectului elevii vor participa la o drumeţie montană - „Pe cărări de munte”.
În timpul deplasării elevii vor transpune în practică unele dintre cunoştinţele însuşite.
32
MUNȚII sunt profesori tăcuți, care fac din noi discipoli ascultători! Goethe

Suflete împietrite

Răzvrătire

Înconjurat de oameni ,
Zâmbim cui nu ne vede…
Dar totodată singur…
Plângem pentru necunoscuţi
Singur-n trăiri şi gânduri
Ignorăm pe cei ce ne iubesc ,
Bântui ca un spirit
Oferim sentimente unor străini
Ce nu-şi găseşte locul.
Ce nici măcar ,nu ne privesc .
Zâmbete false întâlneşti oriunde
Fugim de probleme ,
Măşti ce ascund de fapt
Dar ele se ţin după noi .
Tristeţe si agonie ce lasă
Uitam să iubim viaţa
Sufletul să moară-ncet
Ca un banal acord de chitară
Şi îngerii de lângă noi .
În loc să preţuieşti comoara
Nu ştim sa ne ascultăm inimile
Ce ţi-a fost dată
Ne zbatem pentru nimic
Ignori viaţa și iubirea
Greu ne aducem aminte ,
Ce te tratează cu rare umbre arzătoare
Că timpul a trecut rapid ,
Ce-ţi ghidează viaţa .
Iar sufletul e gol…
Lipsit de amintiri !
Ciobanu Georgiana Maria, X C
Prof. coordonator Gherghin Lavinia

Copilăria nu este o vârstă. Este o LUME.

De aceea, dragă cititorule, te poți întoarce . Poți oricând să bați cu sfială
sau cu îndrăzneală, cu nostalgie sau cu bucurie, la ușita ei.
Am numai 8 ani, dar îmi simt copilaria, simt bucuria acestui moment.
Nu îmi plac lucrurile, dar îmi plac poveștile. Îmi place că numele meu ,
THEODOR, are o poveste zugravită cu mult drag de parinții mei.
De sertarul cu jucării, ce să spun, am cam uitat și am renunțat și la puzzle,
bicicletă, care nu prea mai au un mare efect , că doar…am 8 ani. În schimb,
am bucuria de a mă răsfăța cu mingea și cu coșul de baschet primite în dar de
la un prieten drag al nostru, al copiilor, Moș Crăciun.
Când primesc o cutie cu bomboane, politețea îmi cere să-i servesc și pe
ceilalți, mai ales pe sora mea , Miruna, cu care împart totul, adică…aproape
totul.
O ieșire la o înghețată sau la o masă cu toți membrii familiei, atunci când,
cu carnetul plin de calificative bune sau după o serbare sau un concurs, acesta
este minunatul cadou pe care-l primesc cu cel mai mare drag.
“Așa sunt eu la vârsta cea fericită si așa cred că sunt toți copiii, de când
e lumea și pământul , măcar să zică cine ce-a zice”(Ion Crangă)
Theodor Măndescu , II A
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Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerată a treia. În "Scrisoarea
a treia" se desfășoară bătălia de la Rovinari.
Poema "Miorița" circula pe bază orală, adică nu a fost scrisă, din motive tehnice. În balada
"Miorița" este vorba de trei ciobani care complotează împreună să-l omoare pe unul dintre ei.
Ciobanul "Mioriței" a spus ca la cap să-i puie diverse categorii de fluiere.
Haiducii din doine, balade și idile erau liberi și fericiți ca păsările, animalele și peștii care
zburdă prin codri. De cum venea primăvara, haiducii cei harnici plecau în pădure. Acolo ei
cântau suflând din frunză și lăsându-i pe boieri cu buza umflată.
Balada e o specie a liricii populare inventată de Ciprian Porumbescu.
Școala Ardeleană nu a avut propriu-zis sediu, din lipsă de fonduri austro-ungare.
Poezia "Sburătorul" de Ion Haș Rădulescu este un omagiu adus aviatorilor români.
Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la Cozia, împreună cu umbra sa.

Deși s-a ocupat mai mult cu turismul, Calistrat Hogaș vorbea latina la perfecție.

Matematică distractivă

culese de prof. Valerian Oprișor
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165 DE ANI DE CÂND A RĂSĂRIT
LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Calinic, Arhiepiscop al
Argeşului şi Muscelului, Biroul de
Catehizare şi Activități cu Tineretul al
Protoieriei Mioveni , în parteneriat cu
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, a
omagiat, în Catedrala Sfinții Apostoli
Petru și Pavel, pe marele poet naţional
Mihai Eminescu. Elevi ai Liceului
Teoretic „Iulia Zamfirescu”, ai Centrului
Catehetic Sfinţii Apostoli Petru și Pavel
și ai Școlii Populare de Arte și MeseriiPitești, sub coordonarea profesorilor,
au prezentat un frumos program
artistic ( poezie, cântec și teatru ),
încheiat de conferința susținută de
domnul prof. doctorand Octavian
Dărmănescu.
Numit și poetul absolut, Mihai
Eminescu exprimă cel mai bine și
complet spiritualitatea românească.
Prin varietatea temelor, motivelor,
ideilor, prin profunzimea gândirii și
perfecțiunea formei, poezia
eminesciană se constituie a fi primul
model de univers poetic din lirica
românească.
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Nu putem izola această personalitate
doar în zona culturii , deoarece creația
sa a îmbogățit întregul tezaur al
identității și spiritualității naționale.
Eminescu scria: Moralitatea e pentru
suflete identică cu sănătatea pentru
trup. Așadar, valorile creștine proprii
poporului român sunt promovate cu
acuratețe și preocupare pentru
păstrarea veridicității: Adevărul e
stăpânul nostru, nu noi stăpânim
adevărul. Pentru a vedea clar cât era
de angajat poetul în cultul și cultura
creștină tradițională, vom reda un
fragment din Rugăciunea unui dac,
rugăciune adresată Împăratului Viilor și
al morților, Celui care a biruit moartea,
Iisus Hristos:

El singur zeu stătut-au înainte de a fi
zeii
Și din noian de ape puteri au dat
scânteii,
El zeilor dă suflet și lumii fericire ,
El este-al omenimei izvor de
mântuire:
Sus inimile voastre! Cântare
aduceți-I,
El este moartea morții și învierea
vieții!

Să reținem mai ales sintagma Sus
să avem inimile, desprinsă din
îndemnul pe care îl rostesc preoții în
cadrul Sfintei Liturghii.
Lectura Bibliei a rodit în toată
gândirea eminesciană, folosind
adesea izvorul biblic și prezentând
ca nimeni altul originea vieții pe
pământ înainte de revoluția tehnicoștiințifică:
…La-nceput, pe când ființă nu era,
nici neființă,
Pe când totul era lipsă de viață și
voință,…
Și în sine împăcată stăpânea eterna
pace
Dar deodat-un punct se mișcă…cel
întâi și singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el
devine Tatăl…
De-atunci negura eternă-l se desface
în fășii,
De-atunci răsare lumea, lună, stele
și stihii…
De-atunci și până astăzi colonii de
lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări
necunoscute. ( SCRISOAREA I,
fragment )
Iată o perspectivă spectaculoasă a
începutului vieții care respectă fidel
Referatul biblic despre Crearea lumii
din Cartea Facerii.
Ca să ajungă la o asemenea
descriere, pe care o desăvârșește în
poemul Luceafărul, poetul s-a
instruit

zi și noapte, prin lecturi dintre cele
mai diverse, spre a găsi un răspuns la
universala întrebare despre om și
rostul lui pe pământ, despre
perspectivele lui într-o viață morală
desăvârșită, de sfințenie sau în
tumultul plăcerilor aducătoare de
păcat și de moarte. Luceafărul este
chintesența acestei lungi meditații,
este perla necunoscută din
permanenta confruntare a realului
cotidian cu minunea pecetluită a
relației om-cosmos, creaturăCreator. Abdicarea de la legea
morală divină va aduce după sine
căderea într-o altă stare prin care va
pierde darul suprem al nemuririi –
vieții veșnice -:
Da, mă voi naște din păcat,
Primind o altă lege;
Cu veșnicia sunt legat,
Ci voi să mă dezlege
Creator de cultură și de limbă
românească Mihai Eminescu ne-a
lăsat poate cea mai frumoasă
definiție a cuvântului PATRIE:
Iubirea de țară e, pururea și
pretutindenea, iubirea trecutului;
patria vine de la cuvântul pater și
numai oamenii care țin la instituțiile
părinților lor, la petecul de pământ
sfințit de sângele părinților pot fi
patrioți.( Opera Politică, II, 328 ).
Prof. Gabriel Militaru
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Activitati
, din inima
Poveste De Crăciun
Crăciunul este ziua care ţine timpul în loc. Este ziua Naşterii Domnului
Iisus Hristos, deci ziua în care în sufletele noastre se naşte an de
an, SPERANŢA. Este ziua care ne aduce fericire nouă. Dar celor de lângă
noi ? Sunt ei la fel de norocoşi ca noi ?
Pornind de la aceste întrebări, ne-am gândit să compunem propria
noastră Poveste de Crăciun, în care să ni se alăture atât copii de la
Complexul de Tip Familial " Casa Noastră " , cât şi cei de la Asociaţia
Paraschiva. Pentru aceştia, bucuria Crăciunului nu semnifică deschiderea
cadourilor de sub brad, ci deschiderea sufletelor celor din jur, pentru ei,
cel mai frumos dar de Crăciun îl constituie prezenţa noastră, a
dumneavoastră, a unei singure familii unite într-o bucurie imensă.

Şi tu poţi fi Moş Crăciun
Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" a avut deosebita plăcere de a vă
invita cu ocazia sărbătorilor de iarnă la târgul de prăjituri Şi tu poţi fi
Moş Crăciun, ajuns deja la a III-a ediţie. Evenimentul a avut loc în
Sala de Sport a Liceului Teoretic "Iulia Zamfirescu", banii obţinuţi din
vânzarea prăjiturilor fiind distribuiţi în scopuri umanitare elevilor cu
dificultăţi.
Vă mulţumim că aţi fost alături de
noi în această clipă de veselie, ce
a readus în sufletele celor mai
puţin norocoşi speranţa.
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Mitologiile eului
Mulți dintre noi ne-am pus la un
moment dat întrebarea ,,Cine suntem
noi și de unde venim?”. Am început a
reflecta deoarece am auzit de prea
multe ori această întrebare
gândindu-mă că nu este de ajuns să
spun ,,sunt un om ca toți ceilalți,
visând, sperând și iubind acest
pământ”. Nu, nu este de ajuns.
Consider că mulți ne-am gândit
pentru o secundă la ,,mitologiile
eului”.
Unii susțin că oamenii sunt animale
evoluate, venind din zbuciumul luptei
pentru existență. Alții cred cu ardoare
că suntem fii de Dumnezeu, ieșiți din
mâinile Creatorului întregului Univers.
Cercetând, am observat că există o
mulțime de teorii în legătură cu
originea omului.
Prima teorie este cea a
babilonienilor cu privire la originea
omului. Astfel, într-o perioadă când
Imperiul Babilonian era condus de
vestitul rege Hammurabi, circulă o
colecție de mituri intitulată ,,Enuma
Elish” cu privire la crearea universului,
a lumii și originea omului. ,,Enuma
Elish” era un poem ce ne vorbea
despre un conflict între zeii cerului.
Marduk-zeul suprem vrea să rezolve
acest conflict prin crearea omului,
care, slujind zeilor și aducându-le
jertfe, să-i elibereze pe aceștia de
povara slujirii.

Însă, un alt zeu, Ea, propune ca zeul
vinovat să fie sacrificat și din sângele
lui să fie creat omul. Propunerea lui
Ea este acceptată în cele din urmă iar
acesta îl prinde pe zeul Kingu,
autorul revoltei din cer, apoi îl
sacrifică și din sângele lui îi crează pe
oameni, obligându-i să slujească
zeilor.
O altă variantă aparține preotului
caldeean Bel-Usur, cunoscut și sub
numele de Berosos ce susținea că
omul a fost creat din sângele unui
zeu care s-a sinucis. Sângele acestuia
a fost amestecat cu țărână și din
acest amestec au fost făcuți oamenii.
Conform mitologiei egiptene există
câteva scrieri:,,Textele piramidelor” și
,,Cartea morților” în care oamenii au
luat naștere din lacrimile zeilor.
Un alt mit spune că lumea a fost
creată de Ptah, posesorul tuturor
forţelor creatoare latente, prin
cuvântul său. În miturile din sudul
Egiptului, Hnum ar fi modelat
oamenii din lut.
Mitologia indiană susține că oamenii
au apărut, asemenea zeilor, dintr-un
ou primordial.
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Mitologia chineză credea că
oamenii s-au născut din insectele care
mișunau pe trupul ființei
primordiale:,,Pan-ku ( ființă
primordială ) , cel născut înaintea
tuturor, s-a preschimbat cu totul în
ajunul morții sale: respirația lui a
devenit vânt și nor, glasul lui s-a
prefăcut în tunet, ochiul său stâng s-a
făcut soare, ochiul său drept s-a făcut
lună, șira spinării lui și mădularele lui
au devenit patru laturi ale lumii și cei
cinci munți uriași, sângele lui s-a
prefăcut în fluvii, tendoanele și vinele
sale au ajuns să fie drumuri pe
pământ, din carnea lui s-a alcătuit
țărâna de arătură de pe câmpuri,
părul i s-a schimbat în stele, din perii
de pe cap s-au făcut ierburile și
copacii, din dinți și din oase au răsărit
aurul și pietrele, din măduva lui au
ieșit la iveală mărgăritarele și jadul,
iar sudoarea i s-a prefăcut în ploaie și
rouă”.Din insectele care trăiseră pe
trupul lui s-au făcut oamenii.
O altă variantă chineză cu privire
la originea omului susține că oamenii
au fost făcuți din lut de zeița Niniwa. ,,Lumea din oraș spune că, pe
când nu se făuriseră încă cerul și
pământul, nu erau nici oameni. Niniwa s-a apucat să plămădească
oameni din lut, însă truda ei s-a
dovedit atât de anevoioasă, încât
zeița nu mai prididea cu frământatul.
Atunci a cufundat o farfurie în lutul
cel moale și, smucind-o mereu afară,
făcea astfel oamenii.

Iată însă că cei bogați și vestiți s-au
ales dintre cei plămădiți din lut de
mâinile zeiței, pe când cei de jos și
fără faimă s-au pomenit scoși cu
frânghia.”
În legătură cu mitologia greacă
Alexandru Mitru scrie în Legendele
Olimpului : „Când a ajuns bărbat în
toată firea, Prometeu îşi urma mai
departe gândul ce-l frământase încă
din vremea când era copil; (…)
Gândind timp îndelung, titanul a
luat în pumnii săi ţărână. Ţărâna
asta a udat-o cu apă proaspătă şi
rece, care ţâşnea dintr-un izvor. A
făurit, muncind cu grijă şi cu migală,
un corp de om, corp de bărbat, ce
semăna leit cu zeii.” Cea care le dă
oamenilor inteligenţa este Atena.
Femeia este creată mai târziu, când
Prometeu fură din Olimp focul, pe
care îl duce oamenilor. Supărat,
Zeus îi porunceşte lui Hefaistos să îi
făurească o femeie muritoare, dar
cu chip de zeiţă. Femeia creată de
Hefaistos s-a numit Pandora.
Conform mitologiei iraniene, la
început a existat timpul primordial,
Zurvan. Acesta produce din sine
dualitatea bine-rău: zeii AhuraMazda şi Angra-Mainyu. Cel care va
crea omul şi toate celălalte fiinţe
este Ahura-Mazda.

În mitologia geto-dacă,
Dan
Oltean,
studiind
arhitectura
sanctuarelor geto-dace, scrie în
cartea sa Religia dacilor: „ (…) putem
să presupunem că numeroase linii
comune
cu mitul creaţiei din
orfism”. Astfel, oamenii s-ar fi
nascut dintr-un ou.
În mitologia etruscă se considera
că Universul are o durată de 12
milenii, simbolizând cele 12 semne
ale zodiacului. În primul mileniu au
fost create cerul şi pământul, în al
doilea mileniu cerul , în al treilea
mileniu marea şi apele curgătoare,
în al patrulea mileniu soarele şi luna,
în al cincilea mileniu animalele şi în
al şaselea mileniu oamenii. Cea de-a
doua
jumătate
din
durata
Universului o va avea la dispoziție
omul. După cele 12 milenii,Universul
va fi distrus.
În mitologia amerindienilor se
spunea despre Kitchi Manitu că a
creat lumea dintr-un bob de nisip
procurat de un şoarece de pe fundul
mării primordiale sau din carapacea
unei broaşte ţestoase. După au fost
făcuţi oamenii, din arbori. Aceştia au
trăit multă vreme imobili, până când
un şarpe le-a ros rădăcinile. Atunci a
avut loc prima mişcare umană. Cea
mai cunoscută și răspândită dintre
teoriile de antropogeneză este cea
darwinistă,
susținând
originea
animală a omului. Astfel, în 1871,
lucrarea lui Darwin ,,Originea

omului” spune că omul a
evoluat din maimuță, ideea
fiind ulterior corectată prin
afirmația că omul și maimuța
au evoluat dintr-un strămoș
comun.
Însă, conform Bibliei,
Dumnezeu a fost cel care a
creat lumea şi omul.
„Dumnezeu a făcut pe om
după chipul Său, l-a făcut
după chipul lui Dumnezeu;
parte bărbătească şi parte
femeiască i-a făcut.”
„Domnul Dumnezeu a făcut
pe om din ţărâna
pământului, i-a suflat în nări
suflare de viaţă, şi omul
s-a făcut astfel un suflet
viu”.
În concluzie, mitologiile
eului sunt multe. Omul fie
a fost creat din animale
evoluate, fie din lut, fie din
lotus sau cu ajutorul zeilor,
ori a lui Dumnezeu.

Ivan Andrada
XI D
Prof. coord. Georgiana Vrînceanu
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ACORDAREA BURSELOR ȘI AJUTOARELOR SOCIALE ÎN LICEUL TEORETIC „ IULIA
ZAMFIRESCU”
Anual , Primăria Mioveni alocă bani pentru plata burselor și ajutoarelor sociale pentru elevi.
Unitatea noastră școlară plătește elevilor burse și ajutoare sociale astfel:
Numărul de burse pentru semestrul I, an şcolar 2014-2015:
Nr.
crt.

Nr.
burse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

148
90
9
5
2
3
1
1
29

Total

288

Tip bursă/ cuantum

burse cu media între 8,50 - 9,49 – 30 lei/ luna
burse cu media între 9,50 – 9,99 – 50 lei / luna
burse cu media 10 – 100 lei/luna
burse merit cu premiul I – faza judeţeană – 200 lei/luna
burse merit cu premiul II – faza judeţeană – 150 lei/luna
burse merit cu premiul III – faza judeţeană – 100 lei/luna
bursă medicală – 50 lei/luna
bursă de studiu media între 8,00 – 8,49 – 25 lei/ luna
burse sociale – 50 lei / luna

Suma primită
de elev pentru
sem. I

119 lei/elev
200 lei/elev
398 lei/elev
798 lei/elev
598 lei/elev
398 lei/elev
250 lei/elev
99 lei/elev
250 lei/elev

Suma
totală

17612 lei
18000 lei
3582 lei
3990 lei
1196 lei
1194 lei
250 lei
99 lei
7250 lei

53173
lei

Notă: Bursele se plătesc doar pe perioada cursurilor școlare. Excepție fac bursele sociale și
medicale.
Numărul de burse pentru semestrul II, an şcolar 2014-2015:
Nr.
crt.

Nr.
burse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

211
102
7
5
2
3
1
1
29

Total

361

Tip bursă

burse cu media între 8,50 - 9,49 – 30 lei/ luna
burse cu media între 9,50 – 9,99 – 50 lei / luna
burse cu media 10 – 100 lei/luna
burse merit cu premiul I – faza judeţeană – 200 lei/luna
burse merit cu premiul II – faza judeţeană – 150 lei/luna
burse merit cu premiul III – faza judeţeană – 100 lei/luna
bursă medicală – 50 lei/luna
bursă de studiu media între 8,00 – 8,49 – 25 lei/ luna
burse sociale – 50 lei / luna

Suma primită de
elev pentru sem.
II – pt. lunile
februarie,
martie, aprilie

72 lei/elev
121 lei/elev
241 lei/elev
483 lei/elev
362 lei/elev
241 lei/elev
150 lei/elev
60 lei/elev
150 lei/elev

Suma
totală

15192 lei
12343 lei
1687 lei
2415 lei
724 lei
723 lei
150 lei
60 lei
4350 lei
37644 lei

Notă: Bursele se plătesc doar pe perioada cursurilor școlare. Excepție fac bursele sociale și
medicale.
Urmează să se plătească bursele pentru lunile: mai și iunie.
Numărul de burse „ Bani de liceu”, pentru an şcolar 2014-2015:
Nr.
crt.

Nr.
burse

Tip bursă

Cuantum bursă

1

16

Bani de liceu

180lei/ elev

Bursele „ Bani de liceu” se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare. Această bursă se pierde la
acumularea a 20 absențe nemotivate.
Secretar șef: Bălășoiu Maria
Secretar : Duțulescu Daniela

DIY(do it yourself)

Aflate la vârsta adolescenţei, căutăm de cele
mai multe ori să ne detaşăm de mulţime prin
stilul vestimentar, însă de cele mai multe ori
hainele ce poartă o amprentă unică sunt mult
mai scumpe, aşa că de ce să nu economiseşti
bani personalizându-ţi-le chiar tu?!
Aici vei găsi câteva modele numai
bune de încercat. Doar urmăreşte
pozele!
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