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     Dragi cititori, 

 Din cuprins 

 

Gânduri la ceas aniversar… 
 

 În acest an se împlinește un deceniu 

de la apariția revistei școlare ,,Iluminări”, 

publicație ce apare sub coordonarea Catedrei 

de limba și literatura română a Liceului 

Pedagogic „Regele Ferdinand”. 

 Privesc în urmă. O nestăvilită  

bucurie! Satisfacție profesională! Mulțumire 

sufletească! Pe măsura trecerii timpului, 

revista a devenit mai reușită, mai frumoasă, 

mai citită, mai apreciată datorită unui efort 

colectiv.  

 La ceas aniversar, felicitări Catedrei 

de limba și literatura română pentru efortul 

depus, pentru perseverență, pentru înaltul 

profesionalism! 

Mulțumiri elevilor care au făcut parte din 

colectivele de redacție! 

Mulțumiri elevilor colaboratori! 

Mulțumiri profesorilor de limba română! 

Mulțumiri profesorilor colaboratori! 

Mulțumiri cititorilor fideli! 

Mulțumiri tipografiei Aska! 

 Sper  ca  acest  număr  să  se  bucure  

de  o  bună  primire  și  prețuire  din  partea 

cititorilor. Singura răsplată pe care ne-o 

dorim! 

                                                           

Odarca B. 

 

       

 

I.  10 Ani de Iluminări 

 

II. Lecturiada Sigheteană 

 

III. Concursuri și proiecte școlare 

 

IV. Gânduri de sfârșit de an 

 

V. Portret de dascăl - Prof. Agela 

Tudorița Lengyel 

 

VI. Petale de suflet  

 

 

 

 

   Așteptăm materialele şi sugestiile  

                     voastre pe : 

 

 

 

        revistailuminari@gmail.com 
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 10 ANI DE ILUMINĂRI 

 

  

  

 

La mulți ani,Iluminări! 
 

  

 

 

 

 Țineam și țineați în mână revista “Iluminări” de multe ori, unii sorbindu-i cu nesaț 

conținutul, alții mai ridicând câte-o sprânceană, dar niciunii indiferenți; îi frunzăreați 

paginile atât cu îndemnul curiozității, cât și cu ochiul profesionistului. O priveam cu toții, 

de fapt, ne uitam într-o oglindă – mulți fără să știm, probabil. Iar acolo ne vedeam pe noi, 

așa cum suntem, cu bune (multe), cu rele (mult mai puține, din fericire), mai veseli sau 

mai triști, mai cu capul în nori sau mai cu picioarele pe pământ, sau ambele, că se poate, şi 

uite-așa, legam cerul de pământ prin noi sau conectam celestul cu teluricul prin 

intermediul unor trestii gânditoare.  

 Pune iar casetele albastre / Unde-s toate cântecele noastre / Și-ntr-o clipă vom 

ajunge / Cu zece ani înapoi” spune cântecul, iar “cântecele” noastre, chiar dacă nu au fost 

toate pe note, ci s-au bazat pe forța verbului și pe farmecul adjectivului, chiar dacă nu sunt 

pe casete albastre, ci arhivate în format zip, ne-au exprimat ideile și simțămintele, opiniile 

și impresiile, lăsându-ne zâmbete în priviri atunci când, prin intermediul a zeci de mâini 

care cuprindeau avid hârtia și a zeci de alte suflete și minți care-i goleau conținutul, le 

vedeam discutate, împărtășite, contrazise sau aprobate.  

 Nu am fugit de întuneric, ci l-am înfruntat, l-am iluminat prin noi înșine și prin  

ce-am avut de spus, predându-ne unii altora ștafeta ideii exprimate clar, a punctului pus 

acolo unde trebuie și a nesfârșitelor semne de întrebare… 

 La mulți ani, ,,Iluminări”! Flacăra ta ce arde sunt eu, ești tu, e el și 

ea, voi, ei și ele, suntem noi toți. 
 Felicit inițiatorul, persoana  pe care am simțit-o  specială încă de când eram 

adolescentă, deși nu am avut, din păcate, oportunitatea de a-i fi elevă. Acum, când am 

ajuns colege, a devenit pentru mine impulsul necesar pentru reușită și dorința de a fi mai 

bună pe zi ce trece. Energia debordantă, intensă căldură sufletească, imensa empatie, 

originalitatea ideilor și a gesturilor dumneaei mă fac să mă consider o norocoasă, având 

prilejul de a mă perfecționa atât profesional cât și ca om.  

 
Prof. Anca Maria Tibil 



5 

 

 

  luminări  
i 

 

 

10 ani de…Iluminări 
  

 Iluminări. Un nume ce a reuşit să adune în sine truda dascălilor de limba şi literatura română şi a 

elevilor deopotrivă. 

 Cel dintâi număr al noii reviste a Liceului Pedagogic a văzut lumina tiparului în iunie 2004, din 

iniţiativa doamnei profesoare Odarca Bout. Revistă a liceenilor pasionaţi, creativi, dornici să se exprime, 

îndrumaţi şi susţinuţi de profesoarele de limba şi literatură română, revista redeschide o poartă înspre 

lumea şcolii – „laborator de formatori, în care calitatea procesului educativ este preţuită prin satisfacţii 

personale, profesionale”. 

De la cel de-al doilea număr, în 2005, revista căpăta un nume – „Iluminări”. În editorialul acestui număr al 

revistei, colectivul de redacţie îşi argumenta alegerea astfel: „Iată-ne ajunşi la cel de-al doilea număr al 

revistei Liceului Pedagogic, număr pe care-l dedicăm tuturor celor care găsesc credinţă şi puterea de a-i 

reda locul binemeritat în sufletele noastre celui care a fost şi va fi Alexandru Ivasiuc. Mulţumim celor care 

ne-au trimis sugestii pentru denumirea revistei „Iluminări” având în vedere că prezentul număr se vrea unul 

omagial, atâta vreme cât, de aici, din îndepărtatul colţ de ţară maramureşean, răzbate, dincolo de negura 

timpului, un nume de rezonanţă – Alexandru Ivasiuc – căruia noi ne simţim datori a-i conferi prestanţa 

binemeritată. Vrem ca lumina scrisului, ce a izvorât din paginile romanului „Iluminări”, semnat de 

Alexandru Ivasiuc, să ne călăuzească paşii !” 

Unul dintre obiectivele declarate ale revistei este aducerea în faţa elevilor, părinţilor şi comunităţii locale a 

„poeţilor sigheteni sau cu rădăcini în Sighet”, pornind de la considerentul că revista este o cale de a face 

cunoscute creaţiile unor poeţi talentaţi şi originali în rândul tinerilor iubitori de poezie.  

De-a lungul anilor, paginile revistei, care a cunoscut o evoluţie ascendentă, au cuprins imaginea unor 

scriitori şi poeţi, personalităţi culturale maramureşene (Alexandru Ivasiuc, Laurenţiu Ulici, EchimVancea, 

Ion Petrovai, Lucian Perţa, Vasile Muste, Gheorghe Pârja, Gheorghe Mihai Bârlea, Ioan Dorel Todea), o 

parte din universul şcolii de zi cu zi, fărâme de suflet dobândite din munca cu elevii la clasă sau din 

activităţile extraşcolare, fărâme din sufletele elevilor. Cu fiecare nou număr, revista a încercat să surprindă 

şi să redea cât mai fidel spiritualitatea maramureşeană şi vibraţia şcolii. 

 Apreciată la superlativ de elevi, profesori de limba şi literatura română, părinţi, revista „Iluminări” a 

obţinut numeroase premii la diferite concursuri de profil. Astfel, la Concursul Revistelor Şcolare organizat 

de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Casa Corpului Didactic, a obţinut: Premiul I în 2006, 

Premiul III în 2007, Premiul I în 2008, Premiul I în 2009, Premiul II în 2010, Premiul I în 2011, Premiul I 

în 2012, dar şi premii la concursuri naţionale, dintre care amintim: Premiul III la Concursul interdisciplinar 

„Marin Sorescu”, Râmnicu Vâlcea, 2010; Premiul II, la Expoziţia Naţională „Anelisse” - Concurs de 

reviste şcolare, materiale publicitare şi site-uri şcolare de la Iaşi, 2011. 

Inițiată în 2004 de către doamna profesoară Odarca Bout, revista „Iluminări” a rezistat până în prezent tot 

datorită perseverenței și dăruirii acesteia. Ei i se datorează viața lungă și frumoasă a revistei, pe care a știut 

ca nimeni altul să o coordoneze, să o facă an de an mai frumoasă, mai valoroasă, mai apreciată. 

 Viață lungă în continuare îi dorim revistei noastre, putere de muncă, forță, încredere, îi dorim 

Doamnei profesoare ! 

         

           Profesor  Mihaela Sautriot  
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 ILUMINĂRI... ÎN OCHII CITITORILOR 

 

 Iluminări. Un nume ce a reuşit să adune în sine 

truda dascălilor de limba şi literatura română şi a elevilor 

deopotrivă.  

 Cel dintâi număr al noii reviste a Liceului Peda-

gogic a văzut lumina tiparului în iunie 2004, din iniţiativa 

doamnei profesoare Odarca Bout. Revista liceenilor 

pasionaţi, creativi, dornici să se exprime, îndrumaţi şi 

susţinuţi de profesoarele de limba şi literatură română,  

redeschide o poartă înspre lumea şcolii – „laborator de 

formatori, în care calitatea procesului educativ este pre-

ţuită prin satisfacţii personale, profesionale”. 

 De la cel de-al doilea număr, în 2005, revista că-

păta un nume – „Iluminări”. În editorialul acestui număr 

al revistei, colectivul de redacţie îşi argumenta alegerea 

astfel: „Iată-ne ajunşi la cel de-a doilea număr al revistei 

Liceului Pedagogic, număr pe care-l dedicăm tuturor ce-

lor care găsesc credinţă şi puterea de a-i reda locul bine-

meritat în sufletele noastre celui care a fost şi va fi Alex-

andru Ivasiuc. Mulţumim celor care ne-au trimis sugestii 

pentru denumirea revistei „Iluminări” având în vedere că 

prezentul număr se vrea unul omagial, atâta vreme cât, de 

aici, din îndepărtatul colţ de ţară maramureşean, răzbate, 

dincolo de negura timpului, un nume de rezonanţă – Al-

exandru Ivasiuc – căruia noi ne simţim datori a-i conferi 

prestanţa binemeritată. Vrem ca lumina scrisului, ce a 

izvorât din paginile romanului „Iluminări”, semnat de 

Alexandru Ivasiuc, să ne călăuzească paşii !” 

 Unul dintre obiectivele declarate ale revistei este 

aducerea în faţa elevilor, părinţilor şi comunităţii locale a 

„poeţilor sigheteni sau cu rădăcini în Sighet”, pornind de 

la considerentul că revista este o cale de a face cunoscute 

creaţiile unor poeţi talentaţi şi originali în rândul tinerilor 

iubitori de poezie.  

 De-a lungul anilor, paginile revistei, care a 

cunoscut o evoluţie ascendentă, au cuprins imaginea unor 

scriitori şi poeţi, personalităţi culturale maramureşene 

(Alexandru Ivasiuc, Laurenţiu Ulici, Echim Vancea, Ion 

Petrovai, Lucian Perţa, Vasile Muste, Gheorghe Pârja, 

Gheorghe Mihai Bârlea, Ioan Dorel Todea), o parte din 

universul şcolii de zi cu zi, fărâme de suflet dobândite din 

munca cu elevii la clasă sau din activităţile extraşcolare, 

fărâme din sufletele elevilor. Cu fiecare nou număr, re-

vista a încercat să surprindă şi să redea cât mai fidel spiri-

tualitatea maramureşeană şi vibraţia şcolii. 

 Apreciată la superlativ de elevi, profesori de 

limba şi literatura română, părinţi, revista „Iluminări” a 

obţinut numeroase premii la diferite concursuri de profil. 

Astfel, la Concursul Revistelor Şcolare organizat de In-

spectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Casa Corpului 

Didactic, a obţinut: Premiul I în 2006, Premiul III în 

2007, Premiul I în 2008, Premiul I în 2009, Premiul II în 

2010, Premiul I în 2011, Premiul I în 2012, dar şi premii 

la concursuri naţionale, dintre care amintim: Premiul III 

la Concursul interdisciplinar „Marin Sorescu”, Râmnicu 

Vâlcea, 2010; Premiul II, la Expoziţia Naţională 

„Anelisse” - Concurs de reviste şcolare, materiale pub-

licitare şi site-uri şcolare de la Iaşi, 2011. 

 Toate numerele noastre au fost PRO LECTURA/ 

PRO SCRIEREA, de aceea nu am gândit o nouã revistã 

pentru a ne putea înscrie în acest concurs, ci am adaptat-o 

cerinţelor impuse.  

 Lansarea revistei e un evenimet în şcoalã. Aştep-

tãm cu nerãbdare sã aparã ca sã vedem despre cine se 

scrie, cine ce mai scrie ?! 

 Iatã câteva impresii ale elevilor care au rãspuns la 

cele douã întrebãri puse de elevii din redacţie:  

 Descrieți revista ”Iluminări” şi 2. Care credeți că 

este impactul revistei asupra școlii și asupra comunității? 
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 Ancuța: „Sunt de părere că impactul asupra 

școlii și asupra comunității este unul pozitiv, deoarece 

descoperim talentele liceului nostru și putem să expri-

măm liber ceea ce gândim. Tind să cred că din fiecare 

compunere, părere sau poezie avem lucruri noi de 

învățat.”                                 Carmen:  „Revista 

”Iluminări” are la bază creațiile elevilor liceului nostru. 

Sentimentele, trăirile și dorințele noastre, ale elevilor 

puse într-un mod elegant în filele acestei reviste, arată 

faptul că avem profesori îndrumători de excepție.” 

    Dana: „Este o revistă 

extraordinară care ne reprezintă liceul și ne face plăcere 

să o citim. Este revista pe care am cumpărat-o număr cu 

număr și o să o achiziționez în continuare, până la termi-

narea liceului. Conținutul revistei este bogat și bine struc-

turat, iar pozele de pe copertă sunt semnificative. O re-

vistă care le dă șansa colegilor noștri din liceu să își ex-

prime gândurile.” Dia: „Trebuie să fim mândri și 

recunoscători pentru că avem o revistă dedicată în în-

tregime liceului nostru. Munca depusă de către acești 

oameni trebuie să fie răsplătită prin multe felicitări. 

Cititnd-o, te surprinde mereu! ”    

  Simona: „Revista ”Iluminări” este 

oglinda Liceului Pedagogic ,,Regele Ferdinand’’. Con-

sider că această revistă reflectă toate acțiunile deosebite 

ale liceului și ne asigură un plus în fața oricărui alt liceu 

din oraș, deoarece, comparativ cu celelalte reviste, este 

mult mai bogată în detalii, evenimente culturale, dar și 

faptul că între filele acesteia apar oameni importanți care 

au absolvit acest liceu. Sunt mândră de revista noastră.” 

 Paula: „Revista ”Iluminări” m-a însoțit încă din 

clasele gimnaziale, iar acum, fiind aproape de absolvire, 

pot să fiu mândra de evoluția acesteia de-a lungul anilor 

până în ziua de astăzi. În primul rând, o revistă presupune 

un anume ”colaj” de informații, evenimente, creații. Iar 

”Iluminări” are o structură bine definită, teme incitante și 

la obiect, rubrici captivante și frumos așternute în pagină. 

Revista ”Iluminări” este oglinda liceului ”Regele Ferdi-

nand”, promovând evenimente din şcoalã, dar şi pe cele 

culturale din oraş. În al doilea rând, este un teritoriu de 

pregătire pentru cei cu înclinații către jurnalism, elevii 

contribuind în realizarea revistei: rubrici speciale pentru 

personaje cunoscute, rubrici diverse, pline, conturate. În 

concluzie, revista ”Iluminări” este o capodoperă plină de 

informații, opinii, identități, creații și chiar sentimente.” 

  

 

 Impactul revistei în școală este atât pe plan infor-

mativ, cât și relațional. Ne pune la curent cu evenimen-

tele mondene, culturale, ne face cunoștință cu 

personalități renumite din lumea culturală, ne conectează 

la întâmplările emoționale din viața colegilor noștri, ne 

face cunoscută istoria, prezentul și oferă indicii asupra 

viitorului liceului. Ne oferã liste de lecturi, ce se mai 

citeşte, ce citesc cei de la Cercul de lecturã. Se creează o 

atmosferă prielnică schimbului de informații, sentimente, 

opiniei și creații.     

 Alexandra: „Revista ”Iluminări” ascunde în 

filele-i întregi povești de viață ale marilor personalități 

sighetene. Interviuri intrigante, întâmplări unice, creații 

minunate, toate m-au ”obligat” să cumpăr revista la fie-

care număr. Întorcându-i paginile și absorbind fiecare 

rând, descopeream noi talente ale colegilor noștri, com-

puneri în adevăratul sens al cuvântului, poezii ce te tran-

spun într-o lume imaginară, prezentãri de cãrţi, de lecturi 

şi despre lecturi, precum și adevărate capodopere de artă 

plastică. Revista ”Iluminări” este o relație deschisă între 

profesor-elev, prin intermediul căreia ne cunoaștem între 

noi și ne afirmăm. Iubim de asemenea numărul dedicat 

absolvenților, unde fiecare își așterne gândurile de final. 

Asupra școlii noastre, revista acționează ca un magnet, 

apropiindu-ne și legând noi prietenii. Prin revista 

”Iluminări” ne facem  cunoscuţi comunității talentul nos-

tru și valorile oamenilor de pe primele pagini. Revista 

este un mod de a ne afirma, revista care a adus mândrie 

liceului nostru și orașului. Pentru mine, lectura revistei 

”Iluminări” este o plăcere, temându-mă că va deveni un 

hobby.” 
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 ILUMINĂRI... ÎN OCHII CITITORILOR 

 

 Raluca: „Când am cumpărat pentru prima dată 

revista, nu mă așteptam să fie atât de bogată și plină de 

informații benefice pentru noi, elevii, și nu numai. Atât 

aspectul cât și conținutul, lucrările și creațiile colegilor 

noștri dau un farmec aparte revistei. Cu cât apar mai 

multe numere cu atât interesul pentru lectură crește. 

Sunt sigură că impactul asupra elevilor e foarte mare. 

Interesul și dorința de a o răsfoi este trezit în noi cu 

fiecare număr publicat. Datorită revistei putem cunoaște 

talentele colegilor nostri, dar acumulăm și noi 

informații.”     

 Alina: „Încă din clasele mici, învătătoarea 

obișnuia să ne prezinte revista ”Iluminări”, revista școlii 

în care toți elevii contribuiau cu câteva cuvinte. La 

început nu eram foarte atrasă de conținutul revistei, în 

schimb, coperta mă fascina de fiecare dată. Pozele de pe 

prima copertă a revistei îmi plăceau enorm. Acestea 

reprezentau câte o personalitate culturală precum: 

Alexandru Ivașiuc, Ion Petrovai, Dorel Iodea, Echim 

Vancea, Gheorghe Chivu, etc. După ce timpul a trecut, 

conținutul revistei era mai fabulos; gândurile elevilor 

liceului erau frumoase , sincere, mărețe. Compunerile 

despre diferite teme erau ”cireașa de pe tort”, întrucât 

erau bine structurate tema fiind foarte concentrat 

discutată și evidențiată.”   

 Alexandra: „Sunt de părere că revista are un 

impact destul de mare asupra școlii și asupra comunităţii 

deoarece prin intermediul ei aflăm foarte multe lucuri 

noi, citim lucruri interesante dar preferatele mele sunt 

creaţiile elevilor. Revista este și o șansa importantă 

pentru cei talentaţi de a se afirma, de a fi auziţi, citiţi și 

cunoscuţi. Sper ca și în numerele următoare să descopăr 

cật mai multe lucruri interesante și să citesc cật mai multe 

creaţii frumoase ale elevilor.” 

 

       

           

  

 "Această revistă are impact pozitiv, atât asupra 

noastră, cât şi asupra comunităţii. Prin intermediul acestei 

reviste ,  noi elevii , aflăm despre marile personalităţi ale 

Maramureşului. Prin intermediul acestei reviste sunt 

promovaţi elevii, care au abilitatea de a scrie, de a crea 

compuneri, poezii şi nu numai. " 

(Chiş Alina Adela, clasa a X-a A)  

 

 "Impactul revistei asupra şcolii şi asupra 

comunităţii consider că are o influenţă pozitivă, deoarece 

prin  revista află informaţii , nouţăţi , activităţi culturale şi 

educative. Sighetul este un oraş care citeşte presa, ascultă 

Sighet FM şi stă în faţa micilor ecrane vizionând TV 

Sighet sunt convinsă ca Sighetul va citii şi "Iluminări" 

deoarece din prima lectură te surprinde plăcut şi noi,  

adolescenţii, prin această revistă avem o legătură cu 

comunitatea sigheteană . "   

(Pisuc Susana Mia , clasa a X-a A) 

 

 "Revista " Iluminări " are un impact mare asupra 

şcolii şi asupra comunităţii, deoarece mulţi dintre noi 

dorim să vedem şi să citim conţinutul acestei reviste, să 

citim creaţiile ingenioase ale copiilor şi a dascălilor. 

Totodată ajută apropierea dascălilor de elevi. "  

   ( Boico Nicolae , clasa a X-a A )  

 

 "Eu cred că cel mai mare impact este pentru foştii 

elevi si profesori din liceu. Revista conţine opinii, 

amintiri şi este o revistă în care poţi să te regăseşti , în 

care poţi să-ţi scrii opiniile, sentimentele ; practic poţi să 

te eliberezi de tot ce simţi . Poţi să transmiţi mesaje 

importante sau să atragi atenţia asupra unui proiect 

important ! " 

 ( Puiu Miruna , clasa a X-a A )  

 

 ”Este o revistă dedicată elevilor  în special, 

realizată de elevi pentru elevi. ”      

( Mureșan Mario Angel , clasa a X-a A ) 
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  luminări  
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 Revista “ Iluminări “ este o revistă foarte interesantă, 

deoarece în fiecare număr sunt subiecte noi şi foarte frumoase. 

Eu aştept cu nerăbdare fiecare număr şi sunt încântată de ceea 

ce găsesc în fiecare număr , subiectele sunt de fiecare data 

altele şi fiecare revistă iese în evidenţa cu ceva. Munca depusă 

pentru fiecare revistă este apreciată de noi, elevii, şi mulţumim 

celor care muncesc atât de mult pentru realizarea ei. 

 

 Revista „Iluminări” este o revistă foarte importantă pe 

care ,cred eu, o are Sighetu Marmaţiei nu doar liceul nostru. În 

cadrul acestei reviste au apãrut personalităţi marcante ale 

Maramureşului care au avut un impact mare asupra noastră. 

Printre personalităţile reţinute pot aminti: Vasile Muste,Dorel 

Todea, Gheorghe Pârja, Gheorghe Bârlea şi mulţi alţii.  

 

 Revista „Iluminări” este o revistă care ne îmbogăţeşte 

cunoştinţele despre personalitaţile importante din oras şi nu 

numai. În aceasta revistă putem afla multe lucruri importante în 

legatura cu ceea ce se întâmplă în şcoală, evenimentele.În 

concluzie, revista „Iluminări” este o revistă educativă şi 

culturală. Impactul pe care îl are faţă de şcoala şi faţă de 

comunitate este un impact pozitiv pentru că prin această revistă 

„comunicăm unii cu alţii” 

 

 Revista „Iluminări”  te face să vrei să cumperi şi să 

aşteptaţi numărul următor cu nerăbdare, eşti curios să vezi 

noutaţile şi informaţiile care urmeaza să apară. O revistă cu 

noutăţi , amintiri, gânduri , sentimente şi nu numai . Toate 

aceste lucruri puse la un loc dau un rezultat foarte bun. 

 

  Bianca : A fost o onoare pentru mine să fac parte din 

redacţia acestei reviste, întrucât mă mândresc că sunt elevă a 

Liceului Pedagogic „Regele Ferdinand” şi consider că acest 

lucru m-a ajutat foarte mult. Revista are un impact pozitiv, 

fiind redactor, am observat că este mult aşteptată de elevi. 

   

 Bianca : Sã fiu în redacţie a fost un privilegiu şi m-a 

ajutat să fiu mult mai sigură pe mine şi pe ceea ce scriu. A fost 

o activitate cu adevărat plăcută. Am  învăţat să devenim 

„jurnalişti” pentru câteva zile, am învăţat cum trebuie să 

întocmim nişte articole reuşite şi cum să facem totul cât mai 

bine posibil. A fost o experienţă care, cu siguranţă, ne va ajuta 

pe viitor. 

 

 Revista „Iluminări” reprezintă pentru noi, elevii, un 

portal în care reuşim să evadăm din viaţa cotidiană. Revista 

este o emblemă a liceului nostru, având un impact deosebit 

asupra elevilor, dar şi asupra întregii comunitaţi, prin paginile 

sale care îndeamnă spre lectură, spre cultivarea frumosului şi a 

culturii în general. 

 

  Material realizat de prof. Odarca Bout 
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 LECTURIADA 

 Lecturiada  

 Sigheteană 

 

         Gânduri despre Lecturiadă 
 

 Pot spune că acestă lecturiadă a fost minunată, deoarece am vorbit despre o carte și un film …de fapt, am 

făcut o comparaţie între ele …purtau un singur nume “Băiatul cu pijamale în dungi”. M-a impresionat foarte tare 

toată această poveste dintre noi, toate părerile celorlalţi la care eu nu m-am gândit până atunci. Ei bine, oricum 

liceenii au altfel formată gândirea faţă de mine, dar mi-a plăcut să le ascult părerile! Mă bucur nespus de mult că am 

putut să fac parte din această poveste, mai ales că le cunoșteam foarte bine cartea, care va rămâne, cred, mult timp 

cartea mea preferată. Cu acestă ocazie am reușit să o plac şi mai mult decât înainte!    

                                                                                               Corneştean Anca, Clasa a VI-a A 
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De ce să citeşti “Băiatul cu pijamale în dungi “ de John Boyne 
 

        „Băiatul cu pijamale în 

dungi” este cartea pe care nu aş 

refuza niciodată să o citesc, 

deoarece lucrurile sunt văzute prin 

ochii unui copil. 

        Bruno e fiul unui comandant 

din al Doilea Război Mondial, 

care într-o zi este nevoit să se 

mute departe de Berlin , împotriva 

voinţei lui. Nu-i place noua casă, 

deoarece îi lipseşte confortul , dar 

mai ales prietenii. De la geamul 

surorii lui, Gretel, se putea vedea 

o privelişte minunată , însă de pe 

geamul lui Bruno nu puteai zări 

altceva decât multe clădiri şi 

oameni îmbrăcaţi în pijamale cu 

dungi. De câte ori privea pe geam 

observa că oamenii sunt nefericiţi, 

de accea i se stârneşte curiozitatea 

de a afla ce se întâmplă dincolo de 

gardul care îi desparţea. După 

multe explorări ajunge să 

cunoască un băiat de pe cealaltă 

parte a gardului, pe nume Shmuel 

care era de aceeasi vârstă cu el. 

Prietenia lor devine foarte strânsă, 

cu toate că ei comunicau prin 

gardul de sârmă. Bruno încearcă 

sa-l ajute cu tot ce poate ducându-i 

foarte des de mâncare şi jucându-

se cu el. După multe aventuri 

împreună Bruno este nevoit să 

plece din nou, acest lucru 

întristându-i pe amândoi. De aceea 

plănuiesc ca Bruno să nu plece, ci să treacă de cealaltă parte a gardului pentru a ramâne împreună pentru 

totdeauna. Bruno neştiind ce îl poate aştepta dincolo de gard, acceptă. Aşa că Shmuel îi aduce pijamale ca 

să nu fie recunoscut de cei de dincolo de gard. Incercând să-l caute pe tatăl lui Shmuel, pătrund într-o 

încăpere de unde sunt luaţi şi duşi în camera de gazare.  

         Pot să vă spun că această carte este foarte captivantă în tristeţea şi inocenţa ei şi vă rog să vă răpiţi 

două zile sau câteva ore pentru povestea lui Bruno şi Shmuel! 

 

                                                      Corneștean Anca  

                                                                                 Clasa aVI-a A 

  

luminări i 
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 Bătălia Cărților 

  

 Am ales cartea "Băiatul cu 

pijamale în dungi "de John Boyne, 

deoarece acestă carte m-a impresionat 

cel mai mult. Lumea dintre cele două 

coperţi gri era o lume plină de mister, 

suspans și bucurie. Fiecare cuvânt din 

carte m-a purtat prin viaţa personajului 

principal,Bruno. Citind această carte am 

simţit ură, atunci când tatăl lui Bruno a 

pus munca pe primul loc, şi nu familia. 

Am simţit bucurie, atunci când Bruno    

s-a împrietenit cu Shmuel, dar, din     

păcate, am simţit şi durere, din cauza 

morţii lui Bruno şi a lui Shmuel. Mie  

mi-a plăcut cel mai mult faptul că Bruno 

a luptat pentru această prietenie chiar cu 

prețul vieții lui. Din această carte toţi 

avem ceva de învăţat. Trebuie să 

preţuim prietenia. Vă recomand această 

carte, deoarece ea ascunde între paginile 

ei o poveste uimitoare de viaţă. 

 
Bianca Cocoș  

Clasa a VI-a  B 
 

 

Concursul de lectură “Bătălia 

Cărţilor” 2015 
 

Grupa de vârstă 14-18 ani  

 

Hoţul de cărţi / Markus Zusak. 

Războiul ciocolatei / Robert Cormier.  

Cioburi de stele / Amie Kaufman, Meagan 

Spooner.  

Oraşe de hârtie / John Green.        

Belzhar / Meg Wolitzer.  

Mincinoşii / E. Lockhart.  

Cele treisprezece motive / Jay Asher.         

Dacă aş rămâne / Gayle Forman.        

Delirium / Lauren Olivier.  

Un alt fel de fericire / Marc Levy.  

 

Lista cărţilor pentru copii (11-13 ani) 

 

Stead, Rebecca. Când mă vei întâlni.  

Alcott, Louisa May. Micuţele doamne.  

Paulsen, Gary. Toporişca.  

Burnett, Frances Hodgson. Micul lord Fauntleroy.  

Kadohata, Cynthia. Kira-Kira.  

Johnson, Maureen. 13 plicuri albastre.  

Beck, Ian. Tom Inimă-Curată şi Ţinutul Poveşti-

lor Întunecate.  

Rabin, Staton. Betsy şi Napoleon.  

Scott, Walter. Ivanhoe.  

Lowry, Lois. Darul lui Jonas.  
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BĂTĂLIA CĂRȚILOR 

 

 Dintre toate cărțile citite, cartea “Copilul Apelor” de Emily Diamand mi-a insuflat cele mai numeroase 

emoții și sentimente de milă față de Lily Melkun, fata de pescar. Cu fiecare filă citită, emoțiile îmi creșteau. Povestea 

se petrece in Anglia secolului al XIX-lea, care era inundată de ape. Am rămas surprinsă atunci când Lily Melkun, 

fata de pescar, a pornit în 

aventura vieții, cu toate că era 

doar un copil nevinovat. Lily 

era orfană, dar mi-a arătat de 

cât curaj poate da dovadă o 

fată. Inima îmi bătea nebu-   

nește și era gata să îmi sară 

din piept, atunci când Lily a 

fost judecată. Ea a reușit să 

facă față încercărilor. În mine 

ardea o dorință de a deveni și 

eu o luptătoare, o eroină, la 

fel ca  Lily. Citind această 

carte, veți descoperi frumuse- 

țea aventurii. O să vă rămână 

întotdeauna în suflet și veți 

povesti această carte cu mult 

drag copiilor, nepoților și, 

poate, strănepoților voștri. 

Andreea Bogdanovici 

Clasa a VI-a B 

 

Aș vrea să vă conving să 

citiți cartea „Emil şi detectivii”! 

 

Aş dori ca argumentele mele să vă facă să citiţi această carte. Prima dată când am auzit de această 

carte mi s-a părut puţin ciudată , dar mi-am spus ''Nu judeca o carte după copertă!''. Aşa că am început  să o 

citesc. După primele pagini, mi-am dat seama că această carte a fost scrisă special pentru mine, mai ales că 

eu şi Emil avem un lucru în comun: amândurora nu ne plac costumele albastre. Şi, cu fiecare cuvânt citit, 

făceam încă un mic pas spre lumea magică a cărţii. Dar, să nu credeţi că această carte este plină numai de 

urmăriri (lucrul pe care detectivii ştiu să-l facă cel mai bine). Este o carte haioasă, plină de mister,  cu multe 

aventuri, si totuşi, puţin (chiar foarte puţin) te face să fii supărat. Aşa ar trebui să fie orice carte. Dar,mai 

presus de  toate calităţile, este o carte despre prietenie şi despre victoria inocenţei asupra răului. În această 

carte sunt o multitudine de personaje de la care putem învăţa ceva:Emil, doamna Tischbein, Pony 

Hutchen,bunica lui Emil şi multe altele, dar nu vi le dezvălui pe toate, deoarece aş  vrea să le aflaţi singuri 

( P.S. toate personajele sunt amuzante,dar eu vi le-am dezvăluit pe cele ce m-au fascinat cel mai 

mult).Dar,ca în orice carte,există un personaj de la care nu poţi învăţa nimic, în această carte fiind omul cu 

palăria tare. Are şi el rolul lui în această carte. Dacă n-ar fi el nu ar mai fi aşa mult suspans. Să ştiţi că 

visele şi peripeţiile lui Emil sunt nenumărate. Cel mai amuzant mi s-a părut când Emil a visat că trenul este 

condus de cai şi făceau înconjurul casei cu două sute de etaje. Of, m-am luat cu vorba şi v-am dezvăluit 

prea multe din misterul cărţii. 

Vă las pe voi să citiţi în continuare! Sper că v-am convins că această carte este ...wunderbar(în 

germană ''minunată''; Erich Kastner era german). 

Mich Gabriela 

Clasa a VI-a A 
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 BĂTĂLIA CĂRȚILOR 

 

 

CARTEA,, CIREŞARII’’ 

Vol.II ,,CASTELUL FETEI ÎN ALB’’ 

 ,,Cireşarii’’,volumul al II-lea, este o carte cu 

multe aventuri. Când am citit-o, am simţit mult entuzi-

asm şi curiozitate de a afla ce se întâmplă în continuare. 

 Citind cartea, mi-am dat seama că este mai 

uşor să citeşti, decât să te uiţi la film, deoarece  îţi mo-

delezi personajele aşa cum vrei tu, peisajele la fel, pe 

scurt, îţi creezi propriul film. 

 Îmi place mult să citesc. Am ales cartea aceasta, 

deoarece mai mulţi prieteni şi colegi mi-au spus ca este 

frumoasă şi că merită citită. 

 Recomand cartea, deoarece este o carte fru-

moasă, uşor de citit şi are multe epitete şi figuri de stil, 

care te fac să te simţi în largul tău, le înţelegi mai bine. 

Cartea nu este deloc grea... De exemplu, eu am citit-o  

într-o săptămână. Nu vreau să vă dau multe amănun- 

te despre carte, deoarece doresc să vă fac mai curi-

oşi şi să vă îndrum să o citiţi. 

 Această carte este potrivită celor cărora le plac 

cărţile cu aventrui şi cu suspans. În ea este vorba despre 

Laura, fata în alb , care trece prin multe peripeţii, ea fiind 

răpită de trei indivizi şi închisă într-o cameră din Castelul 

Vulturilor , cu un pisoi negru. Multe întâmplări sunt în 

carte , dar vreau să fiţi cât mai curioşi. 

        De aceea merită citită cartea ,, CIREŞARII’’!  

 

 

 

 

 

DE CE SĂ CITEȘTI „TABĂRA” 

       Am să vă prezint cartea care m-a impresionat cel mai 

mult dintre toate cărțile citite. Nu îi voi spune titlul, ci vă 

voi lăsa pe voi să-l ghiciți. 

      În această carte este vorba despre un băiat nevinovat, 

care a luat parte la un furt, fără să îsi dea seama,... doar îi 

căzuse din cer o pereche de teniși foarte speciali și el îi 

luase acasă. Din această cauză, a ajuns să fie dus la 

școala de corecție, unde fusese chinuit și nedreptățit cum-

plit. Stanley, nevinovatul, ajunge aici din cauza greșelii 

altui băiat. Aici s-a întâlnit și cu acea persoană care era 

vinovată cu adevărat de furt, iar el, cu multa ușurință, a 

iertat-o si, mai mult decât atât, a ajutat-o în clipe foarte 

grele. Dar, după toate aceste încercări, vine și o răsplată 

pe măsură.     

 Din această carte am reținut faptul că, orice s-ar 

fi întâmplat în trecut, noi trebuie sa fim iertători și, mai 

mult, să ne ajutăm unii pe alții, fără să asteptăm nimic în 

schimb.      

 Sper că v-ați dat seama că această carte min-

unată, pe care v-am prezentat-o, este “Tabăra” de Louis 

Sachar. 

Duma David George, clasa a VII-a A 
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    Mi-a plăcut această carte,  pot spune că m-am 

regăsit în viaţa interioară a personajului,în ceea ce a 

simţit şi a gândit el. 

   După părerea mea, ea a fost scrisă,în primul 

rând,pentru noi, adolescenţii, iar scopul ei este să ne 

facă să realizăm că nu suntem singuri şi că a fi timid 

sau introvertit nu e un lucru neapărat rău. 

   Această carte prezintă viaţa cu lumini şi umbre a 

unui adolescent,cele mai frecvente întrebări pe care 

fiecare ni le punem, primele experienţe amoroase, 

dar şi tentaţiile vârstei. 

   Am învățat că trebuie să ne gândim  și la 

persoanele din jurul nostru, care ne fac viața mai 

frumoasă şi o recomand oricărui adolescent care are 

probleme în a se descoperi pe sine însuşi, cum spune 

şi protagonistul: "nu putem alege de unde venim,dar 

putem alege încotro ne îndreptăm.”Pentru mine, 

aceste cuvinte au devenit un motto pe care sunt 

hotărâtă să-l urmez de acum încolo, deoarece eu sunt 

cea care îşi decide propria soartă.  

  

                                        Craus Vanessa Alexandra 

                                                            Clasa a XI-a B 

 

 

 

 

 

Pe urmele lui Vermeer  

 

 Vermeer, Johannes Vermeer, cunoscut ca şi 

Jan Vermeer, este un pictor excepţional al secolului 

al XVIII-lea, care a stârnit multe controverse asupra 

operei sale. El a murit falit în jurul vârstei de 40 de 

ani, neştiindu-se multe despre viaţa lui. Vermeer  

ne-a lăsat o modestă moştenire, care constă în 35 de 

lucrări, care, după o studiere mai amănunţită, par să 

aibă un anumit tipar, care se repetă. 

 Mister, un cuvânt care îl caracterizează pe el 

şi opera sa, dar, de asemenea, şi cartea ,,Pe urmele 

lui Vermeer” de Blue Balliett. Petra şi Cadler sunt 

protagoniştii acestei cărţi, în care dispare ,,Femeia cu 

scrisoarea”, pictura lui Vermeer. Ei se întâlnesc 

întâmplător, la un muzeu, neştiind că vor dezlega o 

taină căreia nici măcar FBI-ul n-a reuşit să îi dezlege 

firul încâlcit şi misterios. 

              Jurnalul unui adolescent timid 

                                                   de Stephen Chbosky 
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 BĂTĂLIA CĂRȚILOR 

 

 

 În operaţiunea de găsire a tabloului, Cadler şi 

Petra vor fi călăuziţi de pentominouri, de ,,Lo!”, 

cartea lui Charles Fort şi de minţile lor sclipitoare. 

Ei vor reuşi să găsească tabloul şi să-l salveze, dar, 

dezlegând o taină, se afundă în alta. Oare femeia din 

tabloul lui Vermeer este vie? Dacă ea a părut în 

visul Petrei şi o ,,înştiinţase” pe doamna  Sharpe să 

îi reabiliteze numele lui Vermeer, să se ştie că 

discipolii lui au făcut unele tablouri, ea chiar există? 

Sau e rodul imaginaţiei lor? Nu pot spune cu 

exactitate, dar vă invit să descoperiţi ceea ce mie mi-

a scăpat şi să dezlegaţi misterele înlănţuite ale cărţii 

care vă aşteaptă. 

 Vă dau un sfat! Aveţi grijă la numărul 12, 

deşi pare un număr normal, poate chiar banal, în 

carte multe se învârt în jurul lui. Aşa că vă invit să 

fiţi cum am fost şi eu, la rândul meu, ,,pe urmele lui 

Vermeer”. 

Bilcec Nicoleta 

Clasa a VIII-a B 

 

 

Băiatul miliardar 

 

 M-a impresionat cartea ,,Băiatul miliardar” 

de David Walliams, care vorbește despre un copil 

foarte bogat din punct de vedere material, dar care 

nu are prieteni si nici mamă, fiind, pentru mine, o 

lecție de viață. Este dureros ca ființa care ti-a dat 

viață să nu îți fie alături, sau să nu ai cui spune un 

secret, să nu fii legat de cineva printr-o afecțiune 

deosebită, bazată pe încredere și stimă reciprocă. 

Fără prieteni, devii un singuratic și te retragi într-un 

mediu care nu îți face bine, sau practici un lucru ce 

îți poate face rău, în cazul lui Joe, mâncatul.  

 Cei mai mulți copii din zilele noastre își 

jignesc părinții, deoarece nu le dau voie să facă 

anuminte lucruri, fără să înțeleagă faptul că e mai 

rău să nu îi ai alături, decât să fii certat de către ei. 

Am rămas profund impresionat atunci când Joe a 

hotărât să lase averea la o parte si  să încerce să-și 

facă un prieten adevărat. Reuseste. 

 În concluzie, banii nu aduc fericirea, de 

aceea trebuie să ne bucurăm de lucrurile mărunte, 

alături de cei dragi, să trăim viața din plin si să ne 

respectăm părinții. 

 Această carte m-a făcut să înțeleg adevăra- 

tele valori ale vieții. 

 

    Ardelean Ioana Petruța,  

clasa a VII-a A 
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 NE MÂNDRIM CU 

Rezultatele elevilor noștri la olimpiade și concursuri școlare 

naționale și județene 

 Rezultate Olimpiada de limbă şi comunicare - faza județeană:  
   

 - Corneștean Andreea, cls. a VI-a B prof. Tibil Anca, Premiul III 

  - Butuza Maria, cls. a VI-a A, prof. Odarca Bout, Premiul II 

  - Mich Gabriela, cls. a VI-a A, prof. Odarca Bout, Premiul III 

 - Romaniuc Amina, cls. a IX-a B, prof. Anuța Ardelean, Premiul III 

 - Iuga Maria Diana, cls. a IX-a A, prof. Lengyel Angela, Premiul III 

 

Rezultate „Bătălia Cărților” 

 

 - Șteți Alexandra, clasa a XII-a B, Premiul III 

 - Ardelean Ioana Petruța, clasa a VII-a A, Premiul II 

 - Duma David George, clasa a VII-a A, Premiul II 

 

Rezultate alte concursuri 2014-2015 

 
1. Concursul Național de Creație literară „George Bacovia” 
Ghereben Maria, cls. a XI-a A, – Premiul I, prof. Anuța Ardelean 

Griz Denisia, cls. a XI-a A, – Premiul III, prof. Anuța Ardelean 

Orza Cristina, cls. a XI-a A, – Premiul III, prof. Anuța Ardelean 

 

2.  Simpozionul Interjudețean „Iubirea sau înălțarea ființei” 
Jurj Camelia, cls. a XI-a A, – Premiul III, prof. Anuța Ardelean 

Șteți Alexandra, cls. a XII-a B, – Mențiune, prof. Anuța Ardelean 

Orza Cristina, cls. a XI-a A, – Mențiune, prof. Anuța Ardelean 

Stan Alexandra - Premiul I - prof. Angela Lengyel 

Mich Gabriela - Premiul II - prof. Odarca Bout 

Mihnea M. - Mențiune - prof. Francisca Pok 

Jurj Camelia - Premiul III– prof. Anuta Ardelean 

Șteți Alexandra - Mențiune - prof. Anuta Ardelean 

Condrat Alice - Premiul II - prof. Maria Lazar 

 

3. Simpozionul Internațional de Folclor „Am fost ș-om fi”, Sighetu-Marmației 
Stan Bianca, cls. a XI-a A, – Premiul I, prof. Anuța Ardelean 

Panas Diana, cls. a IX-a B, – Premiul I, prof. Anuța Ardelean 

Stan Alexandra și Alexandru Gabriela - Premiul I, prof. Anuța Ardelean 

 

4. Simpozionul Național de Datini și obiceiuri de iarnă din Maramureș „Cum e datina străbună” 

Stan Bianca, cls. a XI-a A, Premiul II, prof. Anuța Ardelean 

Tivadar Eliza, Griz Denisia, cls. a XI-a A, Premiul III, prof. Anuța Ardelean 

Panas Diana, Rusneiac Vanessa, Mențiune, prof. Anuța Ardelean 

Duma Ștefania, Premiul II, prof. Anuța Ardelean 

Stan Alexandra - Premiul II, prof. Angela Lengyel 
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Participanţii la concursul „Bătălia Cărţilor”, ediţia 2014, 

din partea Liceului Pedagogic „Regele Ferdinand” 
 

 La finala concursului de lectură „Bătălia Cărţilor”, care a avut loc în data de 27 octombrie 2014, la 

Biblioteca Municipală „Laurenţiu Ulici” din Sighetu Marmaţiei, au participat următorii elevi ai Liceului Pedagogic 

„Regele Ferdinand”: Butuza Maria, Corneştean Anca, Mich Gabriela – Maria, Bogdanovici Andreea, Cocoş Bianca, 

Ardelean Petruţa, Duma David, Bilcec Nicoleta, Sabău Emilia, Grigor Mariana, Orza Irina – Cristina, Craus Vanesa, 

Chiş Alina, Şteţi Alexandra. 

 

Simpozionul din cadrul Concursului Naţional ”Obiceiuri şi tradiții de Paște la români și 

la minoritățile naționale din România”: 

 

               Stan Alexandra - Premiul I, prof. Angela Lengyel 

                Codrea Mădălina - Mențiune, prof. Angela Lengyel 

                Rahovan Claudia si Fangli Bianca - Premiul Special, prof. Angela Lengyel 

 

Concursul Național ”Frumusețea Operei Eminesciene”  

Ediția a V-a (Neamț) 

 

Prof. coordonator Lazăr Maria 

 
  Condrat Alice Dayana, Clasa a VII-a A – Premiul I 

  Branic Oana , Clasa a VII-a B – Premiul   II 

                          Ulici Loredana Adelina, Clasa VII-a B – Premiul III 

 

    Ceva mă leagă de cele două materii... 

  

  Una dintre cele mai frumoase trăiri ale unui adolescent este liceul. Emoţie, zbucium, frică, fiori, speranţă: un 

amalgam de stări prin care noi, cei tineri, trecem  în această perioadă.  

 “Liceu – cimitir al tinereţii mele” - aşa cum susţinea marele simbolist George Bacovia, într-una din scrierile 

lui măreţe - s-a dovedit a fi, cel puţin pentru mine, o aventură spre care m-am avântat întru totul, fără să ştiu că urma 

să trăiesc cea mai specială etapă, care avea să-mi schimbe cu totul raţionamentul, trimiţându-mă, în doar câteva 

secunde, într-o altă lume, diferită de cea pe care o trăiam eu, până atunci.  

 Prima mea realizare, de care am fost şi sunt şi acum mândră, este participarea mea, de două ori până acum, la 

Olimpiada Naţională de Psihologie-Pedagogie, respectiv Olimpiada Naţională de Psihologie. Încă din primele ore de 

pedagogie şi psihologie, simţeam că ceva mă leagă de aceste două materii. Simţeam că modul meu de gândire 

cunoaşte noi orizonturi pe care eu le consideram neştiute până atunci. Totul era nou pentru mine, dar acel “nou” îmi 

făcea bine. Acum, timpul mă pândeşte din urmă. Nisipul clepsidrei s-a scurs, lăsând în urma lui încă un an, încă 

puţine momente de trăit alături de a doua mea familie: colegii mei şi doamna dirigintă. Numesc acest liceu un 

“dascăl” care m-a învăţat tot ceea ce ştiu acum, care mi-a deschis noi fronturi înspre o lume a cunoaşterii şi m-a 

ghidat spre un sentiment suprem: iubirea pentru copii.  

Rus Mara, Clasa a XI-a A 
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 NE MÂNDRIM CU 

 
 

 

 

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ 

- înscris în CAER, poziția 886- 

Scriitor pentru o zi 
Ediţia a VII-a, 2014/2015 

 

 

 Imaginează-ţi…Imaginează-ţi, măcar pentru o zi, că eşti un scriitor celebru. Imaginează-ţi că ai 

scris cândva, nici măcar nu-ţi mai aduci aminte când, un text frumos, interesant, un text care merită să fie 

cunoscut. Din păcate, găseşti din el doar un fragment...  

Fragmentul este acesta:  

 „ Mă gândeam la lucrurile astea în lungile și chinuitoarele după-amiezi când trebuia să dorm. 

Lumina auriu-roșietică umplea încetișor dormitorul, se reflecta în ușa cu ape a șifonierului și îmi cădea pe 

obraz. Stăteam în pat cu ochii deschiși și priveam prin fereastră norii minunați, rostogolindu-se strălucitori, 

capricioși, pe cerul verii. Uneori mă ridicam tiptil dintre cearșafurile scrobite, tăioase ca o sticlă albă, dar 

ușoare ca hârtia, și mă duceam la fereastră.'' ( Mendebilul, de Mircea Cărtărescu)                                                                                                          

Apelează la imaginaţia ta şi creează un text literar, incluzând fragmentul dat în oricare parte a textului tău. 

Atenţie ! 

Textul tău trebuie: 

- să aibă un titlu adecvat 

- să fie original 

- să dovedească unitate, coerenţă şi expresivitate 

- să respecte normele de exprimare, ortografie şi punctuaţie 

 

Notă : 

 Lucrările, în format electronic, atent redactate, cu caractere româneşti, cu diacritice, vor fi trimise 

pe adresa concursului: scriitorpentruozi@yahoo.com ca document ataşat. Textele nu vor depăşi cinci pagini 

(Microsoft Word/ Times New Roman/ corp de literă 12/ tehnoredactată la 1,5 rânduri). Datele personale, de 

identificare (numele şi prenumele/ clasa/ şcoala/ adresa şcolii/ profesor îndrumător), vor fi trecute pe ultima 

pagină a lucrării. Termenul pentru trimiterea lucrărilor este 22 februarie, 2015. 

 

!!! Lucrările care nu respectă cerinţele impuse vor fi eliminate din concurs. 

 

Cerinţă | s c r i i t o r  p e n t r u  o  z i  
 

 

mailto:scriitorpentruozi@yahoo.com
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SCRIITOR PENTRU O ZI, EDIŢIA VII 

 
Rezultate: 
 

Orban Marco – clasa a XI- a B, Premiul I, prof. Anuța 

Ardelean 

Condrat Alice Dayana - clasa a VII- a , Premiul II, 

prof. Lazăr Maria 

Crauss Vanesa – clasa a XI- a A, Mențiune III, prof. 

Lengyel Angela 

Ghereban Maria – clasa a XI- a  B, Premiul III, prof. 

Anuța Ardelean 

Puiu Delia- clasa a XII- a A, Mențiune III, prof. Odarca 

Bout 

Bogdan Anuță Oana -  clasa a XII- a C, Mențiune III, 

prof. Pok Francisca 

Iancu Roxana -  clasa a XI- a A, Mențiune I, prof. 

Anuța Ardelean 

Oros Mariana – clasa a XII- a E, Mențiune III, prof.  

Anuţa Ardelean 

Romaniuc Amina Malina - clasa a IX- a A, Premiul 

III, prof. Ardelean Anuța-Rodica 

Stan Alexandra – clasa a XI-a, Premiul III, prof. 

Lengyel Angela 

Steți Alexandra – clasa a XII-a B, Mențiune I, prof. 

Anuța Ardelean 

Simion Raluca - Clasa a VIII-a, Mentiune I, prof. 

Lengyel Angela 

Tomoiagă Cristina– Clasa a IX-a, Premiul II, prof. 

Ardelean Anuţa 
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SCRIITOR PENTRU O ZI 

 
O-R-B-I-T 

 

  Nu știu dacă clipa aceasta avea să-și pună 

amprenta definitiv asupra mea! Știu cu 

certitudine, însă, că, de undeva din adâncul 

ființei mele, ceva îmi spunea că e un tren în care 

ar trebui să urc...  

 Totul a început banal, la fel ca orice lucru 

nesemnificativ, doar că povestea asta nu e una 

cu un prinţ pierdut, care aleargă către un castel 

dintr-o altă lume, sperând să caute fericire şi 

nemurire. 

 Povestea începe cam aşa, un proiect cu 

şcoala, şi o săptămână petrecută cu ea, asta ar fi 

esenţa. Dar ce urma să mi se întâmple mi-a 

schimbat viaţa, nu doar viaţa, ritmul bătăilor 

inimii mele. O vedeam mereu ca pe un înger 

între demoni, ca pe o pată de culoare într-un film 

alb-negru, mereu cu un zâmbet ca din basme, pe 

care nici pictorii nu îl pot descrie, nici în cele 

mai fine și mai scumpe culori. Eram (şi încă 

sunt) O-R-B-I-T de frumuseţea ei, pe care, 

probabil, doar eu o văd. Când ne întâlneam 

dimineaţa, şi frigul ne usca pielea, avea nasul 

mereu roşu, şi iubeam asta enorm, arăta exact ca 

Doamna Crăciun, celebra soţie a Moşului, doar 

că al ei era cu mult mai drăguţ. Simţeam că 

inima mea (care era şi ea aproape îngheţată) 

zvâcnește în preajma ei şi până şi ultimul fir de 

pe şira spinării exploda în milioane de 

sentimente şi o căldură stranie mă făcea să mă 

simt nu fericit,ci undeva în pragul freneziei 

pentru că o pot privi şi atinge, când ea nu mai 

era un vis, ci aievea. Apoi, boala mea (căci, de 

acum, simțeam că n-am să mă mai vindec ușor 

de dorul și de dragul ei) s-a agravat şi am 

început să ne zâmbim mai des, aruncându-ne 

câte un zâmbet puţin pe sub nas, ca şi cum ne-

am înţelege din priviri, aşa că am înţeles că ceea 

ce simţeam eu era reciproc, şi că boala era una 

incurabilă. Râdeam din orice şi ne simţeam ca 

doi copilaşi care mâncau o îngheţată care nu se 

mai termină niciodată. Am înțeles în ceasul 

acela că o singură persoană te poate face mai 

fericit decât toată lumea la un loc. Aş putea să 

încerc să vă explic ce simţeam când mă uitam în 

ochii ei verzi ca două safire şlefuite de cei mai 

bătrâni pitici uitaţi în munţi, ca două stele care 

sclipeau noaptea pe alt cer decât cel pe care îl 

vedem noi. Inima mea prindea o altă formă şi 

dansa mereu pe ritmuri de zâmbete şi culori de 

sentimente, pe care nimeni nu le poate înţelege, 

nici măcar eu, deşi încerc să le explic. 

 Pur şi simplu, simţeam că totul e un vis şi 

că realitatea nu mai e ceva real, ceea ce e puţin 

imposibil de crezut, dar, totuşi, atât de evident 

pentru mine. Pluteam într-un nor rupt din rai, 

plin de parfum de flori şi arome sălbatice de 

stele, care nu poate fi explicat în cuvinte 

omeneşti! Mă făcea atât pe mine (cât şi tot ceea 

ce simţeam) întreg şi plin de fericire, asemenea 

unui bunic care îşi vedea nepoţii crescând sub 

ochii lui... Cu greu îmi găsesc cuvintele. Sau, 

poate, unele lucruri s-ar impune să rămână 

nedefinite spre a-și păstra magia lor unică. 

.............................................................................. 

„Mă gândeam la lucrurile astea în lungile și 

chinuitoarele după-amiezi când trebuia să dorm. 

Lumina auriu-roșietică umplea încetișor 

dormitorul, se reflecta în ușa cu ape a 

șifonierului și îmi cădea pe obraz. Stăteam în pat 
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cu ochii deschiși și priveam prin fereastră norii 

minunați, rostogolindu-se strălucitori, capricioși, 

pe cerul verii. Uneori mă ridicam tiptil dintre 

cearșafurile scrobite, tăioase ca o sticlă albă, dar 

ușoare ca hârtia, și mă duceam la fereastră.” 

Parcă şi acum o văd cum mă ţinea de mână şi 

îmi şoptea la ureche orice îi trecea prin cap, îi 

iubeam vocea caldă şi duioasă că a unei Afrodite 

din mitologia greacă, ca a unei sirene care îşi 

culege marinarii rătăciţi pe mare. Pur şi simplu, 

eram fermecat. 

 Mă simţeam singura stea din univers, singurul 

fir de iarbă dintr-o pajişte infinită, şi chiar dacă 

nu o mai pot vedea venind spre mine, chiar dacă 

toată lumea e între noi, şi doar cu gândul o mai 

pot îmbrăţişa, promit pe toate galaxiile şi 

infinitatea de stele care există că vom fi iarăşi 

doar noi doi... Sfâşiat de fiare sau bătrân pe două 

roţi, am să fac orice îmi stă în putinţă să îi mai 

ating măcar o dată chipul şi să îi văd surâsul de 

copilă! E tot ce îmi mai pot dori şi ştiu sigur că 

vom fi iarăşi în lumea noastră! 

        Nici nu ştiu când s-au întâmplat toate 

acestea, cum sau de ce le simt pe toate pentru o 

persoană, cum o singură fiinţă te poate ridica în 

culmea fericirii şi îţi poate lua inima fără să te 

întrebe! Captiv trăirilor mele, nu găsesc 

răspunsuri, ci doar întrebări. Mereu, una naște o 

alta... Mă întreabă zilele dacă o să o mai revăd, 

şi vărsând o amară lacrimă, uneori, târziu în 

noapte, mă gândesc la ea ca la un înger, pentru 

că ea e departe acum, şi deşi vorbim zilnic, nu e 

acelaşi sentiment. Deşi par mereu fericit şi plin 

de viaţă, asemeni unui „bărbat”, sufletul şi 

sentimentele mele sunt încărcate de lacrimi 

amare şi reci. Nu mi-e teamă de faptul că cineva 

m-ar putea cataloga ca fiind slab. Înlăuntrul 

ființei mele, dorul de ea mă face puternic, mă 

umple de speranță... Nimeni nu e de piatră, nici 

chiar rocile de pe cel mai înalt munte, chiar dacă 

nimeni nu le vede, şi ele plâng uneori, de 

singurătate... Credeţi-mă! Chiar dacă, uneori, ne-

am pierdut între soare şi nori, prima îmbrăţişare 

ne va aduce mereu înapoi, şi atâta timp cât am să 

o iubesc, ea va fi nemuritoare, asemeni 

basmelor. Doar umbra mea, care mă suportă 

zilnic, de când m-am născut şi până am să mor, 

mă va înţelege, şi va şti mereu ce simt. Până 

când am să o revăd, voi fi doar un orb într-o 

lume plină de oglinzi, făcându-mi loc prin 

banala-mi viaţă, care îmi readuce aminte să 

zâmbesc, pentru că, în lumea noastră, totul e 

aproape posibil, mai puţin şansa la o fericire 

eternă. Mi-e teamă să fac promisiuni pe care să 

nu le pot împlini vreodată, dar, de ar fi ultimul 

lucru pe care ar fi să-l finalizez, aș vrea ca acesta 

să fie în preajma EI... 

 E ceva legat de dragoste, care îţi face 

inima şi tot corpul ca un loc pentru toate 

minunile din lume, un loc al fericirii supreme, ca 

un curcubeu făcut din fericire pură şi mătasea 

cea mai fină. Când înveţi să iubeşti şi cazi în 

această boală incurabilă, simţi că poţi trăi o viaţă 

nouă, văzută prin alţi ochi şi strecurată de o altă 

inimă, lăsându-ţi rugina de pe suflet deoparte. 

Această boală numită „Iubire” nu e un lucru 

efemer, ca o frunză purtată de vânt, e mai mult 

ca un joc al fanteziilor inimii tale, şi a legăturii 

dintre creier şi ceea ce noi nu putem vedea, dar 

putem simţi. Opânză nevăzută se țese între inimi, 

un joc indescriptibil își făurește propriile reguli 

și, în ciuda acestui fapt, viața aruncă uneori 

mreaja suferinței... Într-o lume în care oamenii 

vor să meargă doar cu avionul şi maşini de lux, e 

bine să rămâi în barca ta, la trandafirul din 

spatele băncutei şi la luna care parcă se 

adânceşte în mare..., la o simplă plimbare 

clasică, cu vâsle,râsete şi zâmbete, la nopţile în 

care doar voi doi sunteţi importanţi. Nimic mai 

mult,nimic mai puţin. 

 Când iubeşti, asemeni unui pirat 

neînfricat, poţi să îţi iei speranţa cu tine şi poţi 

porni înspre nicăieri pentru că ştii un lucru care e 

sigur: acolo unde vei merge, iubirea te va 

urmări. ACOLO este EA. 

        Orban Marco- Clasa a XI-a A              

  Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand”, 

Sighetu-M. 

            Profesor coord.: Anuţa Ardelean 
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 Lectura de plăcere în... bibliotecă 

 

 

 

Deseori sunt întrebată dacă mai citesc elevii din ziua de azi și mă bucur să povestesc tuturor celor 

care sunt interesați că, în ciuda multiplelor tentații care i-ar putea convinge să își petreacă în alte moduri 

timpul liber, sunt încă mulți copii care preferă lectura, cu condiția să poată citi cărțile care sunt pe gustul 

lor.  

Din experiența acumultă până acum și din discuțiile cu tinerii cititori, am observat că noile apariții, 

cu teme moderne și în care se regăsesc, cu coperți noi și atrăgătoare, sunt mult mai tentante pentru copiii de 

azi, fiind preferate lecturilor clasice, care încep să devină desuete. Am constatat că aspectul unei cărți este 

unul din factorii decisivi în cazul majorității tinerilor în alegerea lecturii, un altul fiind popularitatea de care 

se bucură titlul respectiv în rândul colegilor. 

Însă în România zilelor noastre, din păcate, cărțile au devenit aproape articole de lux, fiind foarte 

scumpe dacă ne raportăm la veniturile modeste ale multor părinți. Există mulți elevi care și-ar dori să 

citească noile apariții, care îi tentează din vitrinele librăriilor sau din paginile specializate de pe internet, ori 

despre care au auzit de la colegi, dar nu își permit să le cumpere. 

De aceea, dacă o bibliotecă școlară își propune să stimuleze lectura și să atragă elevii spre cărți, 

trebuie să pună la dispoziția lor titlurile preferate de aceștia și care să le dezvolte gustul pentru lectură, 

formându-i ca viitori iubitori de carte. Având în vedere tocmai acest aspect, am încercat pe parcursul 

activității mele să atrag fonduri din care să achiziționez pentru biblioteca școlară titlurile cele mai căutate 

de tinerii noștri cititori.  

 Prin colaborarea cu membrii Catedrei de limba şi literatura română, dar şi cu alte cadre didactice, în 

bibliotecă s-au întreprins diverse acţiuni de popularizare a cărţilor și de stimulare a lecturii. Dintre cele mai 

reușite, amintim: Bătălia Cărților, Mândri că suntem români, Primăvară și poezie, Blazon cu cartea mea 

preferată, Să cunoaștem biblioteca, dar și proiectul Zilele cărții în școala mea, lansat cu ocazia Zilei 

Internaționale a Cărții, în cadrul căruia s-a îmbogățit și înnoit fondul de carte al bibliotecii școlare, prin 

activități de donații și voluntariat.  

 

Bibliotecar, 

                            Vârsta Adriana 
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 Proiect Erasmus+ în școala noastră 

 

Diseminare Proiect 
 

 În perioada 7-14 februarie 2015 a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului 

„Local traces of Jewish Life in Europe”, proiect  identificat cu nr. 2014-1-DE03-KA201-

001472_4, parteneriat strategic în domeniul școlar, Acțiunea Cheie 2. În cadrul proiectului 

sunt implicate următoarele instituții școlare: 

 Regiomontanus-Gymnasium Hassfurt – Germany  

 Arouleio Geniko Lykeio Katsikas  Ioannina – Grecia 

 Ecola Profissional Do Comércio Porto – Portugalia 

 Zespol Szkol Nr. 2 Opatow - Polonia 

Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighet - România 

        Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației a fost reprezentat de 5 

elevi: Tivadar Eliza (clasa XI-a A), Griz Denisia (clasa XI-a A), Stan Alexandra (clasa XI-a 

D), Hotea Tabita (clasa XI-a D) și Alexandru Gabriela (clasa XI-a B), coordonați de pro-

fesorii Ovidiu Sechel (coordonator proiect), Pozman Diana (directorul liceului), Chindriș 

Claudiu (directorul adjunct al liceului), Bout Odarca (prof. de limba și literatura română). 

         Întâlnirea de proiect s-a desfășurat  în Sighetu Marmației având următoarele obiective: 

 Cunoașterea în detaliu a celor patru şcoli partenere, (Germania, Polonia, Grecia, Portu-

galia, România) atât prin prezentări Power Point realizate de către elevi, cât și prin discuții, 

mese rotunde și dezbateri, astfel încât schimbul de experiență să fie cât mai eficient; 

 Prezentarea materialelor stabilite la întâlnirea preliminară din Germania (octombrie 

2014). Tema prezentărilor a fost ISTORIA LOCALĂ A COMUNITĂȚII EVREIEȘTI. Au 

fost prezentate de către elevi materialele referitoare la aspectele istoriei locale, a civilizației 

evreiești precum și personalitățile locale cu origini evreiești, cunoașterea principalelor 

 obiective aparținând culturii locale evreiești.  

 Au fost vizitate în acest sens: 

 sinagoga sefardă din Sighetu Marmației 

 cimitirul evreiesc din Sighetu Marmației 

 Casa memorială Ellie Wiesel din Sighetu Marmației 

 reconstituirea traseului deportării evreilor, însoțit de aprinderea candelelor și un moment 

de reculegere în gara Sighet 

 vizitarea cimitirului evreiesc din Botiza 

 vizitarea unor obiective majore ale Maramureșului istoric: 

 Muzeul Rezistenței și al Comunismului 

 Mănăstirea Bârsana 

 Mănăstirea Botiza 

 Muzeul Etnografic 

 Workshop: pe parcursul întâlnirii au fost create grupuri de lucru mixte formate din 

elevi, fiecărui grup atribuindu-i-se o temă legată de civilizația evreiască; toate prezentările 

și materialele au fost în limba enlgeză 

Întâlniri cu autoritățile locale 
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 Nevoi abordate: 

Nevoile educaționale ale abandonului școlar și grupurile dezavantajate sunt abordate  

printr-o motivare specială prin instruire și experiență practică, ESP. pentru elevii de la 

școală VET din Porto 

- Dobândirea și aplicarea competențelor lingvistice străine în schimburi / întâlniri de lucru 

internaționale 

- Dobândirea și aplicarea abilităților informatice, să comunice și să colaboreze cu tinerii din 

alte țări europene 

- Trebuie să înțeleagă urmele vieții evreiești, rădăcinile sale europene, cauzele de 

discriminare și consecințele pentru reducerea stereotipurilor 

- Trebuie să își asume responsabilitatea pentru istoria propria 

- Este nevoie de educația interculturală ca bază de integrare socială 

- Necesitatea de a dobândi și folosi abilitățile în domeniul cercetării și capacitatea de a 

studia 

 

Prof.  Sechel Ovidiu 

 

 

 

 



28 

 

 Proiect Erasmus+ în școala noastră 

Întalnire Polonia – Erasmus+ 
 

  Odată cu participarea la întâlnirea din Polonia, din cadrul proiectului Erasmus+ , am 

acumulat o mulțime de noi informații despre evrei, despre viață lor, dar și despre cel mai 

mare genocid care a avut loc: Holocaustul. Vizitând lagărele de concentrare Auschwitsz și 

Birkenau, plimbându-ne prin fiecare încăpere, auzind încă o dată despre ororile care s-au 

petrecut în acele locuri și despre modul în care milioane de evrei au fost uciși, ne-a făcut să 

realizăm cruzimea de care oamenii pot fi în stare, o cruzime fără margini, de neimaginat.  

 Am vizitat, de asemenea, Muzeul Polin din Varșovia, muzeu dedicat  istoriei mult 

timp uitate a comunității evreiești din Polonia; am aflat lucruri interesante și fascinante 

despre cum evreii s-au stabilit în Polonia și de unde vine numele de Polonia, ne-am „întors’’ 

în timp și am parcurs o „călătorie” grozavă prin „mrejele” timpului, în muzeu având parte 

de o relatare amănunțită a istoriei evreilor încă din perioadă Evului Mediu până în secolul al 

XX-lea.   

    Multe lucruri interesante am aflat și petrecând câteva ore în cartierul evreiesc  

Kazimierz, unde am vizitat două sinagogi impresionante și ne-am plimbat pe străzile  unde, 

acum câteva decenii, evreii erau asupriți.  

    Picturile lui Mayer Kirshenblatt, pictor polonez originar din Opatow, ne-au prezentat 

o altă ipostază a vieții evreiești din Polonia, iar surprinzătoarele și ineditele sale detalii 

despre evreii din Opatow au făcut această experiență și mai minunată și plină de încărcătură 

culturală și educațională.  
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    Nu o să uităm niciodată această experienţă care ne-a îmbogățit cunoștințele despre 

evrei, viața lor, istoria și cultura lor; o săptămâna pe care nu o vom uită niciodată, lucruri 

care ne vor rămâne întipărite atât în minte, cât și în suflet.   
   

Anuță Oana Bogdan,  Lihet Tamara,  Mariana Oros, Matyko Alice, Morăreț Mihăiță Andrei 

 

 



30 

 

 Proiect Erasmus+ în școala noastră 
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 Gânduri la final de an 

 

 

 

Ei mi-au spus: 

Sunt doar vise,  

 Iar visele sunt de neatins.  

Însăși mintea mea a scris 

Atâtea iluzii pe paginile timpului, 

 Încât vocea mea va fi auzită 

 Și chipul meu va fi in ochii oricui. 

Visul meu nu va mai fi doar un vis,  

Ci o poveste pe care toți o vor citi.. 

Într-o zi. 

 

Delia Puiu,  

Clasa a XII-a A 
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Rămas bun, liceu drag! 

 Primii mei paşi în acest liceu au fost în clasa I , 

când cu emoţie şi bucurie am început să-mi construiesc 

un drum în viaţă. Acum, la ceas de absolvire , cu regret în 

suflet îmi părăsesc liceul meu, care m-a ajutat să mă for-

mez ca om. Aş vrea să mulţumesc tuturor profesorilor 

mei, pentru toată dăruirea lor din aceşti ani. Aş vrea să îi 

adresez câteva cuvinte doamnei mele diriginte, Miel 

Monica. În primul rând, ţin să vă mulţumesc pentru că aţi 

fost a doua mamă pentru noi şi ne-aţi iubit  cu bune şi 

rele. Sunteţi o femeie extraordinară de la care am putut 

învăţa să ne descurcăm în viaţă. De fiecare dată când  

ne-aţi certat, ştim că ne-aţi vrut binele.Veţi rămâne mereu 

în sufletele noastre, cea mai dragă dirigintă ! Vă iubim .. 

Tăut Raluca , XII A 

……………………………………………………………. 

 

 A trecut!...mai e puțin și se termină! Au trecut 4 

ani din viata noastră formându-ne  „cadavre didactice” 

cum ne spunea mai mereu diriga. Of, diriga,  săraca, ne 

suporta și ne accepta mereu, oricât de multe prostii am 

facut. Ea e o femeie puternică și  știe să iși atingă scopu-

rile în viață, iar unul dintre scopuri suntem noi,  

12 A-ul. Cred că am fost singura clasa care i-a oferit toate 

stările posibile. 

 Nu am cum să uit prima întâlnire cu colegii, eram 

cu toții emoționați, ne era frică de un nou început. Nu am 

cum sa uit fiecare fugă de la oră, fiecare cafea băuta cu 

stres sau fiecare scuză pentru a pleca de la oră. Zilele se 

scurgeau și în clasă a aparut ea…tipa timidă, blondă și 

frumoasă care avea atâtea de spus,. Era Mallory Wolf, 

noua colegă, venită într-un schimb de experință, timp de 

un an. În acest an am invațat-o limba română, i-am arătat 

frumusețile locului, ne-am bucurat de fiecare clipă petre-

cută alături de ea, dar a plecat. Si acum mulți dintre noi 

ținem legătura cu ea. 

 Cât despre clasa a 12 a, stresul dinaintea bacului 

își spune cuvântul. Avem din ce în ce mai multe emoții. 

Lecțiile de diplomă erau gata, prezentarea atestatelor a 

fost finalizată în urmă cu cateva zile și urma greul. Nu 

știu la ce să mă aștept! Îmi e frică de acest final, dar parcă 

îmi e mai frică de acest nou inceput.  Cu bune și cu rele, 

noi am fost, suntem și vom fi mereu clasa doamnei pro-

fesoare Miel Monica, 12 A-ul care va rămane mereu în 

sufletele tuturor.  

Bobocea Maria-Diana, XII A 

 

……………………………………………………………. 

 

Timpul trece, amintirile rămân 
 

 Promoţia 2011-2015, o promoţie pe cale să 

părăsească pragul acestui liceu, locul unde am crescut,  

ne-am maturizat şi locul unde am cunoscut oameni cu 

suflet de copil, cu toate că ridurile de pe faţă spun altceva.  

 Vreau să-i mulţumesc doamnei diriginte Miel 

Monica pentru că a avut grijă de noi aşa ca o mamă iubi-

toare şi că a încercat să ne deschidă ochii şi sufletul spre 

viitorul liber pe care îl avem în faţă,  încă necizelat. 

 Nu pot să uit niciodată amintirea unei profesoare, 

care m-a marcat din clasa a noua şi până în prezent, Bout 

Odarca. Când am făcut primii paşi în liceu, mai exact în 

2011, era directorul acestui liceu.  Eu, venind de la ţară 

nu cunoşteam cine este această profesoară, iar la începu-

tul anului şcolar, mai exact la festivitate, am observat o 

doamnă cu ochii căprui, buzele subţiri, roşcată, care ne 

urează „Bun venit în <<Liceul Pedagogic Regele Ferdi-

nand>>”. După vocea ei gingaşă, se vedea că este o per-

soană delicate, care ştie să mobilizeze oamenii. A ajuns 

profesoara noastră doar în clasa a X-a. 

 Prima operă literară studiată cu doamna Odarca a 

fost „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă. Verifi-

carea acestei opere s-a realizat într-un mod cu totul inedit 

şi care bineînteles, mă ajută şi acum în practica pedago-

cică (fiecare elev a trebuit să povestească cum s-a desfăş-

urat povestea pe secvenţe-în gimnaziu niciodată nu am 

fost verificaţi aşa).După testele pe care le  dam, cântam 

un cântec pentru a ne relaxa :„Vivat veselia!” 

 Fiecare oră avea ceva special, intram în poveste 

şi trăiam alături de personaje, fară să ne dăm seama că 

„deja se sună”. 

 Vreau să vă mulţumesc, doamna Odarca Bout, că 

sunteţi profesoară în Liceul Pedagogic “Regele Ferdi-

nand” , că aţi încercat să faceţi din noi o clasă frumoasă şi 

să nu ne fie ruşine atunci când ieşim de pe porţile liceu-

lui. Pentru mine sunteţi un model de urmat în viaţă şi sper 

să ajung şi eu într-o zi la fel ca dumneavoastră, să 

stăpânesc atâtea informaţii, să mă implic mai des în 

proiectele cu elevii. 

 Noi, clasa a XII-a A, nu o să vă uităm niciodată 

pentru toată răbdarea pe care ne-aţi dăruit-o, pentru 

testele amânate şi pentru că întotdeauna ne înţelegeaţi 

când aveam o problemă şi pentru toate acestea vă iubim. 

Belia Marina,  a XII-a A 



34 

 

 Gânduri la final de an 
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 „Aș vrea ca în acest moment să fiu un sa-

vant, să pot să îmi creez propria cutiuță a timpului, 

cu care să pot să mă întorc, să retrăiesc clipele 

minunante petrecute în toți cei patru ani de liceu. 

 Se spune că tot ce este frumos, e trecător… 

totul este trecător…Ai trecut încet, dar cu pași 

grabiți pe lângă mine! Nu am apucat să te 

imbrățișez așa cum aș fi vrut!” 

Chiș Alina, Clasa a XII-a A 

 

 „Curând va veni clipa în care eu și colegii 

mei ne vom desparți. Absolvirea se apropie și noi 

suntem nerăbdători și speriați. 

 Învăț în această școală din clasa a III-a și 

mereu îmi amintesc de învățătoarea mea. Ea m-a 

format să ajung cine sunt. Parte la dezvoltarea mea 

au luat și ceilalți profesori și le sunt recunoscă-

toare. 

 Acum că trebuie să mă despart de ei, și de 

colegi, și de școala mea dragă, nu pot decât să sper 

că în viitorul meu voi gasi oameni la fel, care mă 

vor ajuta să cresc frumos.” 

Puiu Delia, Clasa a XII-a A 

 

 „Fiecare profesor sau profesoară mi-a in-

spirat ceva, m-a format, m-a educat, m-a făcut să 

fiu omul care sunt astăzi. Mi-aș mai dori să 

schimb… să schimb trecutul… să mă întorc in ani, 

mai degrabă în clasa a IX-a cand eram la început 

de drum, timidă și cu viitorul înainte. Îmi amintesc 

cât de rușinoși eram toți… toți colegii. Ne 

așteptam curioși profesorii, rămânând impresionați 

de fiecare apariție. Dânșii se prezentau respectuos, 

zâmbindu-ne până-n vârful urechilor. Cât de fru-

mos! Însă acum s-au dus… s-au dus anii, insă vor 

rămâne prieteniile ce le-am legat. În toate aceste 

clipe, am râs, am plâns impreună, împărțind 

aceleași sentimente intre noi, între colegi. 

 „Îmi va fi dor.. de ora de română, de deose-

bita profesoară care venea mereu cu zâmbetul pe 

buze chiar și atunci când poate nu avea o zi tocmai 

bună. Îmi va fi dor de orele de sport când mai 

mereu îl păcăleam pe domnul profesor, iar apoi ne 

jucam. Îmi va fi dor de doamna dirigintă care ne-a 

fost ca un părinte timp de patru ani. Îmi vor lipsi 

toate. Dar acum regretele sunt de prisos. 

 Acum, la final, mă ridic din genunchi, îmî 

șterg lacrimile și merg mai departe pe un alt drum 

al vieții mele, amintirile rămânând clopote care bat 

la poarta uitării. 

 Vă iubesc în stilul meu tăcut!” 

Prosenic Cristina Diana, Clasa a XII-a A 

 

 „Orice oră ținută de un profesor a fost pen-

tru mine o lecție de viață. Vreau să cred că atunci 

când voi pune în practică toate lucrurile pe care le-

am adunat în acești ani de liceu, voi ajunge ca 

dânșii.” 

Orzac Ioana, Clasa a XII-a A 

  

 „Doamna profesoară de limba si literatura 

romană a fost mereu un exemplu bun și foarte 

corectă in ceea ce face. Este un exemplu bun de 

urmat. Felul ei de a fi te-a facut mereu să-ți placă 

orele și activitățile pe care le făcea. Acum, la 

despărțire, nu pot decât să spun că sunt mândră ca 

am avut parte de cei mai buni profesori și că am 

absolvit acest liceu.” 

Simion Bianca, Clasa a XII-a A 
  

 „Aș vrea să pot da timpul înapoi cel puțin 

un an, ca să pot prețui clipele ce nu se mai întorc 

vreodată.” 

Lavinia Moldovan, Clasa a XII-a A 

 

 „Uite că au trecut și anii de liceu, care la 

început mi se păreau grei și anevoioși.” 

Crina Catrineț, Clasa a XII-a A 

 

 „Dacă ar fi să mă întâlnesc cu un copil de 

clasa a VIII-a, nehotărât pe ce drum să o apuce, cu 

siguranță i-aș spune să urmeze Liceul Pedagogic 

“Regele Ferdinand”. 

Belia Marina, Clasa a XII-a A 

  

 „Finalul se apropie cu pași repezi și ne 

încearcă fel și fel de sentimente, de stări, de gân-

duri. Îmi voi aminti cu drag de ei, de colegii mei. 

Nu-i voi uita nici pe ai noștri profesori.” 

Ghiban Ionița, Clasa a XII-a A 

 

 „Cele mai frumoase amintiri vor fi cele din 

orele de practică, când, pentru cel puțin o oră, am 

fost puși in fata elevilor și am înțeles că nu e atât 

de ușor să fii profesor.” 

Catrineț Diana, Clasa a XII-a A 
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Domnule diriginte,  

 Acum, la sfârșit de drum, când 

constatăm că anii de liceu s-au scurs în 

grabă și vine momentul să ne luăm     

Rămas bun, a venit timpul să spunem și 

Mulțumesc ! Mulțumesc pentru grija cu 

care ne-ați obișnuit timp de 4 ani de zile , 

mulțumesc pentru răbdarea cu care v-ați 

înarmat în prima zi de școală și mulțumesc 

pentru curajul de a fi dirigintele unei clase  

de fete (am putea spune) . 

 În prag de despărțire este momentul 

în care inimile se deschid, iar cuvintele , 

deși umile, intră și se întipăresc pentru a 

rămâne amintiri veșnice. Este admirabil 

faptul că ați reușit să țineți în frâu firea 

rebelă a 34 de fete și un băiat și sperăm că 

am reușit să vă dăm fiecare măcar câte un 

moment în care ați putut să fiți mândru de 

noi. Dumneavoastră ne-ați fost părinte 

timp de 4 ani de zile și ca orice copil 

năzdrăvan, am mai greșit și noi, dar se știe 

că sufletul de părinte este iertător și asta  

ne-ați demonstrat și dumneavoastră .  

 Sper din sufletul ca , peste ani și 

ani, când ne vom reîntâlni în format 

complet, să fiți mândru de " familia" 

dumneavoastră și să păstrați în amintire 

numai clipele frumoase petrecute alături de 

noi . 

 Mulțumesc. 

Pop Maria-Ionela clasa a XII-a B       prof. dr. Viorel Dragoș 

............................................................................................................................................................................  

 

File de ieri, de azi şi de mâine... 

 

 Ne vom reaminti cu drag... internatul în care am trăit primul an de liceu, locul în care   ne-am făcut 

ucenicia, până să învăţăm ce însemna această treaptă a şcolii cu adevărat; prima experienţă de a sta cu 

copiii, de a face practica (pe care de multe ori o foloseam în alte scopuri); de plimbările du-te vino de la 

internat la liceu şi înapoi, când ne ceream mai repede cu scuza că avem de plecat la liceu, ca să putem 

lenevi pe străzi, ca drumul să pară mai lung.  

 Şi acesta este doar începutul. Clasa a IX - a... Am putea oare să enumerăm toate lucrurile care ne-au 

marcat viaţa în aceşti ani, fără să umplem pagini întregi? Probabil că nu... dar vom încerca să ne păstrăm 

cât mai legaţi de amintirile cele mai plăcute. 
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 Nu vom uita... sprijinul pe care-l primeam mereu de la cadrele didactice; modul în care ne ascultau 

şi ne dădeau sfaturi, ne încurajau, ne dădeau „palme” pentru a trece de obstacole; ne-au anunţat din timp că 

vom regreta finalul, că el va veni şi noi vom încerca cu ultimele puteri să-l amânăm puţin, încă puţin... 

 În pofida dorinţelor noastre, clasa a XII - a a sosit în cele din urmă. Ultimele teze au fost date. A 

mai rămas ceva timp, prea puţin pentru a fi suficient. Am încercat să profităm de el, dar ne-am dat seama 

prea târziu cât a fost de important. Am remarcat că, oricât de mult am avea, niciodată nu ne va ajunge.  

 Vrem să mulţumim... tuturor profesorilor care ne-au fost alături şi ne-au ajutat să preţuim liceul aşa 

cum trebuie, tuturor colegilor care s-au păstrat uniţi, chiar dacă au fost momente şi momente (pe care ei le 

cunosc foarte bine), doamnei  bibliotecare, care ne-a fost alături, oferindu-ne sprijin moral şi fizic; 

domnului diriginte, pentru că ne-a înţeles şi a avut încredere în noi, XII B, chiar dacă ştia că vom greşi... 

 De pe acum ne cuprinde nostalgia... dar nu ne lăsăm furate de trecut, pentru că o nouă filă din cartea 

vieţii ne aşteaptă în faţă. Aceşti ani, cei mai frumoşi, vor rămâne ferecaţi adânc în inimile noastre,  

ajutându-ne să visăm mai departe, să purtăm mereu speranţa în suflet, să ştim că am pornit cu bine în lungul 

drum pe care urmează să-l ducem la capăt. 

 

Elevele clasei a XII - a B, Daniela Răceală şi Alexandra Şteţi 
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  Am ajuns la sfârșitul clasei a XII-a și parcă nu îmi vine să cred că se încheie aici o etapă a vieții mele: 

ADOLESCENȚA. În timpul adolescenței, am învățat să cresc, dar nu în înălțime, ci comportamental, însă nu puteam 

reuși singură, ci doar cu ajutorul dirigintelui meu, al părinților mei și al tuturor profesorilor care mi-au fost alături în 

acești patru ani. Odată cu anii de liceu, am descoperit un alt tărâm, o altă lume decât cea pe care o știam eu și cu care 

eram obișnuită. De asemenea, liceul mi-a schimbat viața, mi-a schimbat modul de a gândi și, nu în ultimul rând, m-a 

învățat „să nu judec o carte după copertă”, ci să spun lucrurilor pe nume, mi-a dat curaj să îmi expun punctul de 

vedere fără să îmi fie teamă, mi-a dat ,,aripi să zbor" și aici am învățat că pot să fiu un om mare cu suflet de  copil. 

Încheierea acestei etape a vieții mele trezește în mine o mare tristețe, fiindcă mă despart de clasa mea, de prietenii 

mei și de frumoasa mea copilărie. De acum, totul se va schimba, inclusiv viața mea, deoarece nu mă voi mai întâlni 

niciodată cu acești ani frumoși, nu voi mai avea curajul pe care l-am avut și nici inocența pe care am avut-o, însă voi 

păstra mereu în amintirea mea cele mai trăznite și cele mai amuzante momente pe care le-am trăit, atât alături de 

colegii mei, cât și de profesori. Știu că orice sfârșit are un nou început și că voi învăța alte lucruri, voi cunoaște alți 

oameni, dar nu va fi nimic din ce a fost; alte fețe îmi vor zâmbi, dar nu vor fi ale colegilor mei, alți profesori mă vor 

îndruma, însă nu îi vor putea înlocui pe cei din liceu... nimic nu va mai fi la fel, nimic din ce a fost, va rămâne 

amintirea și un gol imens în suflet, un gol care poate va fi umplut peste 10 ani, când mă voi reîntâlni cu dragii mei 

colegi. 

      În final, vreau să vă spun vouă, dragi colegi de liceu, să profitați de fiecare moment pe care îl trăiți în acești ani, 

pentru că este unic. Anii de liceu sunt anii în care aveți cele mai frumoase vise și sperați la idealuri înalte, iar dacă 

veți lupta și veți învăța, cu siguranță veți reuși în ceea ce v-ați propus. Eu vă doresc mult succes și să ne reîntâlnim la 

fel de veseli și la fel de încrezători cum suntem acum! 

 

Ioana Dunca, cls. a XII-a B 

 

Acum 4 ani, pășeam timid pe holurile acestui liceu, pe scena unde urma să joc o parte din rolul pe care viața mi-l 

dăduse. Scenariul anilor de liceu l-am realizat împreună cu profesorii care au fost regizori pricepuți, care au știut 

mereu ce trebuie îmbunătățit și au șlefuit răbdători atitudinea actorilor cu care au lucrat, pentru ca piesa să devină una 

de succes, iar actorii ei să nu fie uitați prea ușor...  

 Pentru mine, cel mai important regizor a fost dirigintele meu, prof. Dragoș Viorel,  care mi-a fost alături încă 

din clipa în care am pășit pe această scenă. Dumnealui a fost cel care mi-a explicat care este rolul meu în acest 

scenariu,  cel care a crezut în mine întotdeauna susținându-mă din culise, în momentele în care mă împiedicam sau 

uitam vreo replică, care mă felicita de ficare dată când duceam la bun sfârșit un rol, îndrumându-mi  pașii spre a 

deveni un actor mai bun. 

 În curând  însă,  cortina se va lăsa, iar din piesa  pe care am jucat-o în cei 4 ani de liceu nu va mai rămâne 

decât amintirea clipelor frumoase, petrecute alături de ceilalți actori și regizori, amintire pe care o voi păstra mereu în 

suflet. Scenariul va fi un altul, unii actori se vor schimba și ei, altii, poate, vor rămâne aceiași, dar un singur lucru 

este cert:  rolul pe care l-am jucat în această piesă va părea simplu în comparație cu cel pe care va urma să-l joc în 

momentul în care cortina vieții se va ridica din nou, anunțând un nou început...Aștept provocările vieții cu bucuria 

revederii tuturor! 

Vîrsta Maria, Clasa a XII - a B 

  

Un gând de final... 
 

 Clopoțelul a sunat, anunțând ultima oră, 

ca în orice zi, dar, parcă azi sună diferit, sună 

mai uşurat, deoarece este sfârşitul anului 

şcolar ,al copilăriei. 

 Aceşti patru ani pot fi descriși  ca fiind 

distractivi, frumoşi, grei. Distractivi datorită 

excursiilor  şi momentelor amuzante  în care cu 

toţii ne-am distrat, frumoşi, deoarece am legat 

prietenii, grei ,din cauză că toți ne-am străduit 

să învățăm pentru examenul care vine. 
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Stând în bancă, amintiri din anii trecuţi îmi umplu mintea: prima zi de şcoală, prima teză, primul 

premiu, primul concurs câştigat, amintiri pe care le văd de parcă ar fi fost ieri. Momentul când  

ne-am despărţit de învăţătoare, când mă uitam sfioasă la fiecare coleg şi profesor, pare de mult 

trecut. Acum, la sfârşit,  mă bucur că i-am cunoscut pe toţi, am avut ocazia să întâlnesc prieteni adevăraţi, 

dascăli de seamă, care ne-au oferit un model de urmat prin multitudinea de virtuţi, în special răbdare. Cu 

nostalgie privesc înapoi, spre clipele mai bune, mai rele, mai amuzante, mai triste, pe care  le-am petrecut 

în clasă, cu colegii, cu profesorii. 

 Fiecare sfârşit înseamnă un nou început. 

Bilcec Nicoleta,  

Clasa a VIII-a B 
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 Banchetul Absolvenților 
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 PORTRET DE DASCĂL 

Prof. Angela Lengyel  

Un om, un profesor, un prieten 

         „Lengyel Angela...un nume deosebit, pentru o 

doamnă de-a dreptul încântătoare. A pornit în viaţă cu 

paşi mărunţi, însă extrem de fermi şi hotărâţi, şi a 

ajuns departe; a făcut salturi peste obstacole, a 

răspuns oricărei provocări şi rezultatul e unul 

strălucitor: o carieră minunată de dascăl, într-un liceu 

de prestigiu.  

          Victoriile dânsei nu sunt colorate strident, îi 

plac doar pastelurile pentru că sunt mai profunde şi 

misterioase, pline de farmec, dumneaei fiind o 

persoană de o modestie  sinceră. În spatele 

aparenţelor, se dovedește, uneori, severă, alteori, 

curioasă şi inventivă, când energică, când molcomă- 

ceea ce o face o persoană extrem de captivantă. E 

greu să citeşti un om, mai ales, atunci când păstrează 

în permanenţă o atitudine de rigiditate, chiar glacială 

faţă de tine, însă cu doamna profesoară e altă poveste. 

E în permanenţă caldă, amabilă, cucereşte pe oricine 

cu timbrul  armonios al vocii, ceea ce îţi permite să 

citeşti printre rânduri. E o persoană pusă, categoric, 

sub semnul  ambiţiei. Nu renunţă niciodată, indiferent 

cât de grea este lovitura pe care o primeşte. Eşecul nu o dărâmă, ci o face mai puternică, o ajută să dobândească mai 

multă experienţă şi tenacitate în acţiunile viitoare. Se joacă cu provocările, însă nu riscă haotic. E cu adevărat o 

luptătoare, o leoaică mereu de pază care îşi apără cu orice preţ principiile şi pe cei dragi.  

             De asemenea, e extrem de echilibrată, iar intuiţia ei nu dă greş niciodată. Optimismul pe care îl emană îi dă o 

aură angelică care împrăştie în jur seninătate şi siguranţă, însă mersul de căpitan o scoate din mulţime arătând  

fermitatea şi puterea cu care duce la bun sfârşit orice sarcină care îi este încredințată. E un exemplu pentru noi. De 

fapt, singura victorie pe care o pictează în nuanţe vii, intense, este respectul şi iubirea elevilor ei”. 

                                                                                               Stan Alexandra, clasa a XI-a D 

............................................................................................................................................................................................ 

 „Întâlnești în viață oameni de care te legi, dincolo de cuvinte, oameni care văd în tine mai mult decât vezi tu 

și care iau decizia de a munci alături de tine până când și tu vei ajunge să descoperi acea parte din tine de care încă 

nu ești conștient.  

 Un astfel de om este doamna profesoară de limba și literatura română, doamna Lengyel Angela. Este o 

persoană înzestrată cu numeroase calități și este evident faptul că îi place ceea ce face. Predă cu entuziasm, își ia 

meseria în serios și reușește să facă din materia predată un obiect de interes pentru elevi. De asemenea, manifestă 

exuberanță, atitudini pozitive, pasiune și dăruire.  

 O apreciez pe doamna profesoară pentru felul ei de a fi, pentru faptul că ne vorbește mereu cu sufletul 

deschis.”                                                                                           

Rahovan Claudia,  

clasa a XI-a B 
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 „Doamna profesor Lengyel Angela a fost primul 

dascăl pe care l-am cunoscut odată cu începerea unei noi 

etape în viața mea, liceul, dânsa fiindu-mi și dirigintă în 

clasa a IX-a. A fost prima persoană care mi-a zâmbit 

atunci când eram singură dincolo de ușa cea mare a 

școlii. Prin seriozitate, stăruință și un deosebit spirit al 

corectitudinii, a reușit să câștige, pentru totdeauna,  nu 

numai respectul meu, ci și al colegilor mei. 

 Așadar, doamna profesor Lengyel, deși anii trec, 

iar odată cu ei trecem și noi, doresc să vă mulțumesc 

pentru căldura cu care ne înconjurați, pentru zâmbete, 

pentru sfaturi și, nu în ultimul rând, pentru învățătură, 

pentru că știm că prin ea vom ajunge și noi oameni 

adevărați, așa cum ne-ați învățat”.    

                                                                                                                                                                                                                               

Fetico Mădălina Bianca, 

clasa a XI-a B 

............................................................................................ 

 „Pentru noi,  doamna Angela Lengyel nu a fost 

niciodată doar omul de la catedră, este genul de 

profesoară care mai întâi te întreabă cum te simți, ce faci 

și abia apoi trece la lecție. Nu a existat nicio întrebare la 

care să nu aibă un răspuns pe înțelesul tuturor și a știut 

mereu să spună ceva la momentul potrivit care să miște 

sufletele. În prezența sa, e o atmosferă de liniște și respect 

datorită abilității de  a ne asculta și a se implica în 

problemele noastre, dar și datorită echilibrului între 

exigență și dăruire. 

 Totodată, ne-a descoperit talentul și ne-a 

ambiționat să îl punem în valoare prin diferite concursuri 

și evenimente școlare. De la dumneaei, am învățat ce 

înseamnă respectul față de oamenii ce ne înconjoară, dar 

și față de noi înșine. Am învățat că fără muncă, cinste și 

omenie nu există progres și am realizat ce înseamnă să îți 

faci meseria cu pasiune și dăruire. Va rămâne pentru noi 

o profesoară minunată deoarece a crezut în noi mai mult 

decât am fi putut noi crede”.  

            Vă mulțumim și vă iubim! 

                           Craus Vanessa si Alexandru Gabriela,  

clasa a XI-a B 

............................................................................................ 

 „Profesorul preferat...îl avem cu toții. Chiar dacă 

ne place sau nu școala, toți am avut, la un moment dat, 

sau încă avem, un profesor preferat. Este cel care, de-a 

lungul timpului,  ne-a influențat mai mult decât ceilalți. 

Fiecare își alege propriul model  în viață și, de multe ori, 

vedem aceste modele în profesorii cu care trecem prin 

toate fazele devenirii noastre: școala primară, gimnaziu 

sau liceu. 

 La limba si literatura română, am numai medii de 

10 în gimnaziu, asta în condițiile în care la alte materii 

aveam 8 sau 9. De ce? E o întrebare mai mult retorică. Un 

profesor te poate face să-ți placă materia lui,  să vii la ora 

lui cu plăcere și să pleci mulțumit că ai mai învățat ceva. 

Profesoara mea de limba și literatura româna, doamna 

Lengyel Angela, este o femeie extraordinară, cu un 

caracter puternic, o persoană sigură pe sine, care știe să-și 

apropie elevii și să-i motiveze. Dânsa mi-a descoperit 

talentul și m-a încurajat de-a lungul anilor să-l valorific, 

spunând, de multe ori, că e păcat să îngropi talantul dăruit 

de Dumnezeu. 

 Dacă m-ar întreba cineva care sunt lucrurile care 

îmi plac la ea, aș spune că îmi place accentul ei 

inconfundabil, simțul umorului și profesionalismul de 

care dă dovadă. În mod normal, când ai un profesor 

preferat, ții să îi arăți asta. Dar,  în cazul meu, nu s-a 

dovedit a fi necesar, deoarece era evident: răspundeam 

„prezent” la orice inițiativă,  am participat la concursuri și 

olimpiade, veneam la orele dânsei cu atâta entuziasm și 

plăcere,  la fel ca și alți colegi, încât  între noi se dădea o 

adevărată bătălie atunci când doamna profesoară punea la 

bătaie un premiu pentru a ne stimula. 

 Cu siguranță, doamna Lengyel Angela rămâne, 

pentru mine, profesorul preferat, un om extraordinar, pe 

care-l voi purta întotdeauna, undeva,  în inima mea”. 

                                                                                                

Grigor Andreea, clasa a VIII-a A 
............................................................................................ 
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 „Încredere, frumusețe, răbdare, interes, exigență, 

implicare…sunt cuvinte care ar defini-o pe doamna 

noastră dirigintă. Da, putem spune că doamna Angela 

Lengyel este o femeie super. De ce? Pentru că îi pasă, 

pentru simplul fapt că intră în clasă și spune: Cum 

sunteți?, pentru  zâmbetele din fiecare zi, dar și pentru 

seriozitatea și corectitudinea de care dă dovadă. Ne-a 

cucerit din prima zi de școală cu zâmbetul dumneaei plin 

de iubire, cu atitudinea care emană încredere și siguranță.  

 Chiar dacă suntem la început de drum, ne dăm 

seama că suntem pe mâini bune, iar pregătirea 

profesională de excepție și personalitatea puternică ne vor  

ajuta să devenim dascăli adevărați. Este diriginta pe care 

ne-am dorit-o și un exemplu demn de urmat!” 

                                                                                                  

Colectivul clasei a IX-a A 

............................................................................................ 

Un dascăl de excepţie 
 „Termenul de <profesor> este definit în DEX ca 

fiind <<o persoană cu o pregătire specială într-un anumit 

domeniu de activitate, o persoană care îndrumă…>>. 

Această definiţie o caracterizează cu exactitate pe 

doamna Angela Lengyel, profesoara cu o privire blândă, 

inteligentă şi o atitudine prietenoasă, care ştie să înţeleagă 

elevii, să îi îndrume şi să le ierte abaterile. ” 

                                                                                                                        

Diana Şelever 

............................................................................................ 

              „Profesoara mea de limba şi literatura română 

este o persoană plină de devotament, care îşi face meseria 

din plăcere. Acest fapt se deduce din privirea dulce pe 

care o afişează atunci când se prezintă în faţa noastră. Pot 

să spun că este, de asemenea, şi foarte corectă şi ştie cum 

să procedeze în orice situaţie, stimulându-ne să învăţăm 

din ce în ce mai mult. Doamna Lengyel este foarte 

ambiţioasă. La finalul oricărei ore, doreşte să plecăm cu 

lecţia pe deplin înţeleasă.” 

                                                                                                                         

Ileana Fuior 

............................................................................................ 

      „Doamna profesoară se numără printre dascălii care 

pun accent pe lucrurile importante. Nu ne încarcă deloc 

cu detalii nesemnificative, ci doar cu ceea ce folosim 

strict la lucrări, teze, proiecte, pregătire pentru examenul 

de Bacalaureat.” 

                                                                                                                        

Liviu Vişovan 

Cu toată prețuirea, 

d-nei profesor Angela Lengyel, 
 „O prezență plăcută, mereu cu zâmbetul pe buze, 

o doamnă elegantă ṣi modestă, un dascăl bine pregătit, 

aṣa ar putea fi caracterizată doamna profesor Angela 

Lengyel, în câteva cuvinte. 

 Chiar dacă doamna profesor nu este profesorul 

meu de limba și literatura română de la clasă, am avut 

plăcerea de a o cunoaṣte ca profesor în cadrul orelor de 

excelență. Mi-au plăcut acele ore! Experiența dumneaei 

profesională își spune cuvântul, ghidând, din umbră, 

generații întregi spre un real succes. Nu am avut curajul 

de a-i mărturisi aceste gânduri, dar, consider că acesta 

este contextul potrivit pentru ca dumneaei să afle cât de 

mult ne bucurăm de prezența dumneaei la orele din 

Centrul de Excelență. Anul trecut, a dat dovadă că nu 

dispune doar de calitățile necesare unui dască bun, ci și 

de cele ale unui lider desăvârṣit, aceasta preluând funcția 

de director adjunct al liceului nostru ṣi îndeplinindu-ṣi 

atribuțiile cu succes, fiind, de câte ori a fost posibil, în 

mijlocul elevilor. 

 Deṣi sunt sigură că, pe parcursul vieții 

profesionale, a avut parte de mari realizări, am admirat-o 

și pentru faptul că a dat dovadă de modestie, calitate care 

o definește și acum.”     

    Cristina Lumei 

Clasa a XI-a A 
 

UN NUME, UN DASCĂL, UN OM MINUNAT... 
          

 

  Cred, cu tărie, că fiecare dintre noi suntem, în 

cele din urmă, suma oamenilor cu care ne-a fost dat să ne 

întâlnim, o sumă a experiențelor traversate. Fac 

mărturisirea că mi se întâmplă, deseori, să mă gândesc cu 

bucurie la unii oameni, iar printre cei pe care îi prețuiesc 

se numără și d-na profesor Angela Lengyel. Nu cred că i-

am spus-o până acum direct, dar, întrucât am găsit 

contextul adecvat, îi mărturisesc că reprezintă pentru 

mine nu doar un dascăl meritoriu, implicat activ în viața 

școlii, ci și un om de la care am avut mereu de învățat. 

Echilibrul și calmul care o definesc, experiența de viață și 

de la catedră, riguroasa pregătire teoretică și de ordin 

metodic, au constituit pentru mine, nu de puține ori, 

aspecte la care m-am raportat, pe care am încercat să le 

deprind, percepând-o pe d-na Lengyel ca pe un model. 

Sfaturile calde, realiste le-am găsit întotdeauna când s-a 

întâmplat să le solicit! Înzestrată cu vocație de dascăl, 

dublată de o atitudine părintească, a educat nu doar 

generații de elevi, ci și-a revărsat atenția și asupra 

dascălilor mai tineri, fiind mereu un profesor de nădejde 

al Liceului Pedagogic „Regele Ferdinand”. Îi doresc 

putere de muncă și sănătate, convinsă fiind că, atâta timp 

cât dascăli ca dumneaei vor mai exista la catedră, 

învățământul românesc este pe mâini bune!  

Cu toată prețuirea, 

prof. Anuța-Rodica Ardelean 
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Prof. înv. Primar 

Grigor Dorina 
 

Rămas bun, doamna învăţătoare  
Rămas bun, doamna învăţătoare! 

Nu ne mai vedem după o vacanţă la mare, 

Cum obişnuiam în „Ziua cea mare” 

În care noi veneam cu bronzul perfect al Bătrânului 

Soare.  

În această poezie, 

Un cuvânt greu trebuie rostit: 

Adio, îi spune lumea, 

Pe curând! Povestea noastră n-are sfârşit! 

  Dedicată dragei mele învăţătoare care 

va rămâne mereu în sufletul meu! 

Moişi  Samuel  Emanuel 
  

 Îmi va fi dor de chipul ei blând care luminează 

dimineaţa. Chiar dacă mă mai ceartă câteodată,tot o să  o 

respect mereu şi o să o am  ca şi un exemplu. 

 De fiecare dată când deschidea catalogul faţa îi 

stălucea, dar când vedea o notă mai slăbuţă, faţa ei se 

întuneca. 

 Nici un om nu este ca şi doamna învăţătoare. 

Poate că pentru colegii mei nu le este ca şi o mamă,dar 

mie îmi este. 

 Toată lumea care o cunoaşte pe doamna 

învăţătoare spune că e bună.Aceasta este o fiinţa 

minunată. 

 Voi ţine minte mereu vorba ei: “Nu eşti copil 

dacă nu ai o notă mică!”           

 Asta mi-a spus mie când am luat prima mea nota 

mică. Sper că atunci când vor intra copiii noi, în sala 

noastră de clasă, să işi dea şi ei seama ce norocoşi  sunt 

că au o persoană deosebită lângă ei. 
                                                           

NU VĂ VOM UITA! 

Dumitrean Antonia 
  

 Este ultima zi de clasa a IV-a. Au trecut 4 ani de 

şcoală în care am împărţit şi bucurii şi tristeţe cu doamna 

învaţătoare şi cu colegii de clasă. 

 Este ziua despărţirii. Ne vom îndrepta cu inima 

strânsă si cu emoţie spre şcoală.Îmi amintesc de prima 

întâlnire cu doamna învăţătoare. 

 Era o zi de toamnă,începea cu momente de 

descoperire  a clasei,a băncilor , a colegilor.Începea cu 

lacrimi de teama sau sfioase semne de prietenie . Doamna  

învăţătoare ne aştepta cu braţele deschise să incepem  

minunata poveste a şcolii. Acum privesc în urma totul mi 

se pare acum atât de simplu şi îmi vine să zâmbesc , 

gândindu-mă cât de greu am scris primul cuvânt , 

cuvântul  „mama”. Noi suntem boboceii de acum 4 ani. 

Am căzut , dar m-am ridicat din nou.Fiecare dintre noi 

am  greşit măcar o singură dată.Unii am greşit de mai 

multe ori,iar unii mai puţin, dar din greşeli am învăţat cu 

toţii.La toamnă vom fi elevii clasei a V-a cu alţi profesori 

şi cu alţi colegi . Doamna învăţătoare ne-a  învăţat cum să 

ne comportăm,cum să fim civilizaţi şi să ne descurcăm in 

clasele  următoare. 

 Acum cu lacrimi in ochi îi spunem doamnei 

învăţătoare: „Rămas bun, doamna învăţătoare!” 

Pop Ancuţa 

..................................................................................... 
 Viaţa de şcolar este o experienţă unică pe care 

atunci cănd o trăieşti  nu o apreciezi la adevărata 

valoare,dar mai  târziu  privind înapoi  cu nostalgie, 

realizezi frumuseţea clipelor  petrecute în şcoală.Peste ani 

întorcăndu-te în timp şi găndindu-te la începutul şcolii şi 

la fiinţa care ţi-a fost mamă şi  prieten timp de patru 

ani,sufletul îţi este cuprins de emoţie şi inima îţi bate mai 

tare. 

 Pentru  fiecare dintre noi, doamna învăţătoare va 

avea  întotdeauna un loc special în suflet şi în 

gând.Pentru mine va fi mereu oaza de linişte şi pace 

sufletească, de bunătate, blândeţe şi gingăşie. Va rămâne 

mereu izvorul  nesecat de sfaturi bune şi gânduri  

frumoase  din care mi-am potolit setea de adevăr  şi 

puritate.Doamna mea este un om deosebit pe care îl voi 

respecta şi admira toată viaţa.Lacrimile noastre îi vor 

spune doamnei : VĂ IUBIM ŞI VĂ MULŢUMIM 

PENTRU TOT!.. 
 

Cerb Miruna 
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 Petale de suflet – din creațiile elevilor noștri 

 

 

Vino de vrei... 
 

E seară. 

Amar... 

Din nou gândul 

Îmi zboară la tine  

ușor, dar cu pasi siguri, 

în încercarea de a te  uita. 

Zadarnic, 

Câtă vreme zădărnicie e totul! 

Caut acel 

ÎMPREUNĂ! 

Caut, fără umbră de regret, 

Ideea de UNUL în DOI... 

Deci, 

Dacă mai vrei, 

VINO! 

 

Began Crina,  

clasa a IX-a B 

 

La despărțire 

 
Cu trecerea fiecărui anotimp 

Am realizat că nu prea mai avem 

timp, 

Timp să ne distrăm împreună, 

Să fim acea clasă nebună 

Despre care vorbește întreaga școală, 

Iar pe profesori iî bagă-n boală. 

Anii aceștia au trecut ca un mit, 

Dar știm cu toții că a fost ceva 

deosebit. 

Ne vom aminti fiecare clipă cu drag 

Și,  peste scurt timp, vom trece alt 

prag. 

Nu am fost alături mereu, 

Iar acum regret,  

Pentru că ne vom vedea doar la liceu. 

Vă mărturisesc că vă iubesc, 

Iar aceastaăclipă mi-aș dori s-o 

prelungesc. 

Doamnei diriginte ii urăm multă 

dragoste 

Și ne cerem scuze când eram o 

pacoste. 

La final , rămas bun și succes! 

Note bune, să intrați la liceul ales.  

Tivadar Carla, Clasa a VIII-a A 

Orhidee în noapte 

 
E frig şi bate vântul. 

Flori de gheață, rătăcite, 

Alunecă prin glasul 

Unor castele fermecate. 

 

Numai tu, numai şi numai tu, 

Un şofran printre spinii pădurii, 

Un pui de căprioară între gazele, 

Te plimbi prin veşniciile luncii. 

 

Eşti ca marea, 

Atât vie, cât şi moartă, 

Atât neagră, atât albă, 

Diferită, dar identică. 

 

Numai şi numai glasul tău 

Îl simt printre genele vibrante, 

Cu mireasmă de păpădii glazurate, 

Flori parfumate. 

 

Ah, doar tu te-nclini, 

Te-nclini în fața mea  

Cu zâmbetul, 

Şiraguri de mărgele albe. 

 

Orhidee, regina mea, 

Orhidee albă în negura nopții, 

Orhidee de gheață! 

Orhideea mea, m-a copleșit iarna! 

 

Romaniuc Amina 

Cls. a IX–a B 

 

Iubirea prințesei 

 
 Pe când ziua se îngâna cu 

noaptea și stelele se pregăteau să 

apară pe cerul senin, fata cea mai 

mare a regelui Asiei, care urma sa se 

casătorească, nu cu alesul inimii ei, ci 

cu alesul propus prin pactul tatălui ei 

cu  regele Australiei, aștepta cu 

nerăbdare să se ivească pe cer 

luceafărul, cea mai strălucitoare stea, 

despre care doar ea știa, în taină, 

povestea lui adevărată: cine este el de 

fapt si de ce are el o strălucire 

neasemuită față celelalte stele. 

 Din zarea somnoroasă i se 

arătă în adâncă tăcere, Stăpânul 

Secretului Absolut, cu care ea se 

sfătuia mereu, fără știrea tatălui ei. 

De această dată, dori să îl întrebe cum 

să scape de casătoria cu prințul 

Australiei. Căci decizia ei trebuia să  

i-o comunice în câteva zile regelui, 

urmând să o făcă nefericită pentru tot 

restul vieții. Doar Stăpânul Secretului 

Absolut știa taina, cum ar putea 

prințesa evita casătoria aceasta 

nedorită. Stăpânul Secretului Absolut 

i-a spus: 

- Îmi pare tare rău, dar nimeni nu 

poate să se împotrivească regelui, 

căci cine a încercat, a platit cu viața. 

Cu atât mai mult tu, fiica lui, trebuie 

să arăți supunere, căci tu ești exemplu 

pentru ceilalți. ...  Dar ar fi totuși o 

soluție... 

 - Care? Te rog, spune-mi 

repede! 

 - Regele vrea să aibă sub 

stăpânire cât mai multe teritorii în 

afara Asiei, iar Regele Africii este în 

dușmănie cu tatăl tău. Ai putea să îl  

păcălești pe fiul Regelui Africii, 

trimițându-i un mesaj în care să-i scrii 

că îl iubești. Iar dacă prințul Africii 

va veni la chemarea ta, pentru a-ți 

cere mâna, va fi o jignire mare ca 

tatăl tău să-l refuze. Iar tu, e clar că 

nu poți fi soție pentru doi prinți. Cu 

unul va trebui să cadă la învoială, 

dându-i în schimb dezlegarea unei 

vrăji. Atunci mă vei chema pe mine, 

iar eu o voi face doar în schimbul 

eliberării luceafărului de sub 

blestemul Vrăjitorului Luminii și 

Întunericului, care l-a transformat din 

prinț, în astru ceresc. Iar când prințul 

Tărămului Nevăzut va apărea 

transformat din luceafăr, tu îi vei 

spune regelui că el este alesul inimii 

tale.  

 Luna pe cer, nu poate rămâne 

fără luceafăr și atunci Vrăjitorului 

Lumini i  ș i  Întuner icului  va 

transforma, în schimb, ca nou 

luceafăr, pe prințul Africii, oferindu-i 

strălucirea și nemurirea. Iar prințului  

Australiei, eu îi voi dărui trei lucruri: 

ca australienii să vorbeasca 250 de 

limbi, să aibă copacii renumiți: 

eucaliptul și palmierii, iar ca animal 

deosebit: cangurii. Deci fiecare rege 

va fi împăcat.  
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 - Mai puțin tata, care, de furie, o să mă jupoaie de 

vie!  

 - M-am gândit și la el! Pentru el, am să măresc 

întinderea de pământ a Asiei, ca să fie un sfert din 

întinderea de pământ a globului și să aibă peste o 

jumătate din populația omenirii. Astfel, el va avea putere 

și mai mare, exact ce voia cel mai mult. 

 - Vai, visul meu se va îndeplini curând! Îți 

mulțumesc! Eu ce aș putea să fac pentru tine? 

 - Eu doresc ca planeta pământ să trăiasă, ca 

oamenii să  n-o distrugă, ci să-o îngrijească pentru alte 

multe miliarde de ani. Adica să fie pace pe pământ. De 

viața lui depinde Calea Lactee și echilibrul sistemului 

solar al universului.  Pe mine mă veți găsi mereu, gata 

oricând să vă ajut.  

 - De aceea te rog să inviți la petrecerea ta de 

nuntă, regi din toate continentele: pe regele și regina 

Europei, a Americii, a Australiei, a Africii și Antarticii, 

împreună cu fiicele și fiii lor. Iar până la sfârșitul anului, 

să faci câte o petrecere pentru cei săraci, din treisprezece 

țări ale Asiei.  

 - Desigur, asta pot cu mare drag! Uite, aleg ca 

cele treisprezece țări să fie: Siberia, Rusia, China, 

Coreea, Japonia, Kurdistan, Cambodgia, Filipine, India, 

Malaiezia, Irak, Siria și Peninsula Sinai 

Și astfel s-au întâmplat toate după planul lor! Iar nuntașii 

care au venit, au vorbit  toate limbile, căci erau de pe 

toate continentele. Ei s-au prezentat cu tot felul de daruri, 

ca să mulțumească mirii, iar oaspeților,  la rândul lor, li 

s-au oferit mâncăruri alese, muzică bună, cu cântăreți 

vestiți și distracție timp de șapte zile și șapte nopți.  

 Iar după ce trecuse o vreme, Stăpânul Secretului 

Absolut, văzând un tânăr frumos care privea mereu spre 

luceafăr scriind poezii despre iubire, s-a emoționat foarte 

tare și a hotărât să-l cunoască. A aflat că avea numele 

Eminescu. Numai lui i-a încredințat în vis, taina 

luceafărului. Și știa că el va scrie  cele mai frumoase 

versuri despre povestea de iubire a prințesei.  

Dragi cititori, trebuie să credeți că iubirea face minuni 

oriunde și oricând, dacă voi o dăruiți! 

Stănculescu Annemarie 

Clasa a V-a A 

 

Muzica  

 

 Ce poţi simţi atunci când faci asta … poate nu 

stiţi despre ce vorbesc … muzică  şi atât . Este o joacă de 

note … uneori supărare , alteori bucurie, toate așa cum le 

vrei tu ... muzica este o artă a sufletului …eu când am 

ocazia să cânt sunt fericită …oriunde aş fi. Sentimentele 

mele sunt de emoţie , nu prea ştiu ce simt … cred că am 

impresia că ţin pământul sub picioare, că vântul adie uşor 

spre mine şi mă leagană lin şi mă duce peste mări si ţări 

… uneori mă linişteşte, uneori mă face să plâng şi uneori 

mă face să zâmbesc ,să cred că nu mai existăm decât eu şi 

cu ea … două prietene vechi , care nu se mai pot desparţi 

niciodată …e un sentiment care te face să te simţi ca ești 

TU. Dacă stau bine să mă gândesc, viaţa mea în muzică a 

început cam de la 7 ani , o mică strengăriţă căreia îi 

plăcea să cânte , apoi cam de pe la 11 sau 12 ani am 

început să cred că ea ... Muzica ...mă face să mă simt 

fericită , plină de iubire şi fericire … ea este 

medicamentul meu, nu o forţez, pentru că ea mă 

defineşte. Am ajuns la acea vârstă, în care consider că 

sunt două personae : eu si muzica ! Poate acum credeţi că 

exagerez , dar dacă aţi trece prin atâtea lucruri alături de 

ea ,aşa aţi considera-o . Pană la urmă, ca să nu mai 

lungesc vorba, ce înseamnă pentru mine muzica? Pentru 

mine înseamnă viată ! 

                                                                                                                       

Corneştean Anca 

clasa. a VI-a A 

 

Pianul, pasiunea mea cea mai mare  

         Încă de mică, mi-am dorit să cânt la pian! 

Mă uitam la emisiuni cu pianişti şi ştiam deja notele şi cu 

ce deget se cânta! Din păcate, nu  mi-a fost dat să studiez 

pianul ! Uneori îmi imaginam că am un pian 

acasă şi făceam tot felul de giumbuşlucuri cu degetele!   

        De nenumărate ori, desenam pe o hârtie clapele 

de la pian! Şi mă prefăceam mereu că ştiam să cânt 

cântece complicate pe care le cântau cei mai renumiţi 

pianişti din lume!  Uneori, noaptea, visam cum cânt pe 

scenă, că am concert, iar lumea mă aplaudă şi 

toate acestea se  întâmplau  pentru dorinţa mea mare de a 

cânta la pian !   

        Au trecut anii până când am ajuns în clasa a V – a!  

Aici, am cunoscut-o pe doamna profesoară Rodica 

Gheorghiu, care îmi este şi dirigintă, care m-a încurajat 

să urmez cursurile de pian! Este o femeie extraordinară, 

cu un suflet mare, iar, pentru mine, este ca o a doua 

mamă !!! 

       Trebuie să îi fiu recunoscătoare pentru şansa pe  care 

mi-a oferit-o !   

        Eu ştiu că muzica este o parte din universul fiecărui 

om! Fiecare sunet pe care îl creezi, clădeşte treptat 

o nouă lume! Tot ce gândeşti şi tot ce simţi, spune pianul!           

         În momentele de singurătate şi melancolie, mă de- 

lectez cu muzica clasică şi cu toate sunetele posibile care 

domnesc în claviatura pianului!  

        Ca să cânţi la pian, trebuie să exersezi foarte mult...  

        Pianul şi muzica sunt pasiunea mea!  

Stan Sorina, 

Clasa a VI –a A  
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