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Sunt născut în zodia leului, acest lucru fiind o explicaţie pentru
încăpăţânarea mea. Alţii spun că am moştenit-o de la tata. Incă nu
sunt sigur.
Sunt însă sigur că imi place orice nuanţă de albastru. În timpul
liber ori joc un fotbal ori sunt la terasă  (prietenii ştiu de ce).
Hobby...în primul rând calculatorul. După accea urmează scrisul de
poezii, doar atunci când am inspiraţie căci, dacă nu scriu atunci când
simt nevoia, nu mai scriu nimic.
Planuri de viitor: am să fac această revistă cât mai frumoasă şi
mai plăcută, iar pe plan educţional să mă pregătesc cât mai bine
pentru Examenul de Bacalaureat care se apropie cu paşi repezi.
Sunt wabmaster al siteurilor www.stefanodobleja.as.ro,
www.DJDraqla.8k.com si mai am un site in proiect.

Locuiesc pe Platforma Măgurele, un loc unde timpul parcă
stă în loc. Timpul liber „îl pierd” în faţa calculatorului. Ies cu
băieţii, la o terasă sau la un biliard, sau poate chiar fac ceva
folositor... Ascult aproape orice gen de muzică, detest manelele.
Postul de radio preferat este ProFM.
Sunt vărsător, dar nu prea pun bază în „previziunile astrale”.
O culare preferată... albastrul, dar nu e singura. Sincer, nici nu
ştiu ce înseamnă acest lucru... Am, de obicei, o atitudine destul de
ironică, atitudine care îi „înţeapă” pe unii dintre cei din jurul meu.
Porecla sub care sunt cunoscut pe reţeaua locală şi pe IRC
este „Digit”. De doi ani sunt înscris la site-ul www.hattrick.org,
un manager de fotbal online, cu echipa Nuclear Măgurele. Sunt
webmaster al site-urilor www.stefanodobleja.as.ro, www.nuclear
magurele.go.ro şi viitorul www.magurele.ro.

Cu speranţa că v-a plăcut numărul 1, vă invităm să răsfoiţi paginile numărului 2. Ca evenimente, v-am pregătit
2 articole speciale despre vizita elevilor şi profesorilor Liceului „La Source” din Franţa şi „Spring Day in Europe”.
Un proiect foarte interesant la care este ataşat un rebus îl puteţi găsi la pagina 16, cu titlul „Salvaţi Pământul”.
Continuăm şi în acest număr monografia despre Sectorul 5. Ca sfaturi, vă propunem o lecţie despre cum să obţineţi
performanţă şcolară. Avem şi noutăţi despre activităţile sportive de la noi din şcoală. Veţi găsi la pagina 20 un
articol despre Iris iar la „Atenţie” vorbim despre droguri. Inaugurăm „La ţintă”, o pagină care îşi propune să vă
prezinte cele mai ciudate realităţi, cu scopul de a ironiza sau a aprecia respectivele situaţii. Sperăm ca cele 2 pagini
de bancuri sa vă bine-dispună. „Paşi în necunoscut” ne poartă în lumea dispărută a dinozaurilor şi vom afla ce este
„Triunghiul Dragonului”. Din nou, imaginaţia elevilor noştri o puteţi găsi „Sub raza inspiraţiei”. Răsfoire plăcută!
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Îmi amintesc, de parcă ar fi fost ieri, prima zi de liceu. O mare de
adolescenţi, dintre care se ridica răzleţ câte un cap. Râsete, ţipete, pupături. ,,Unde ai fost dragă, toată vara?” Careul de pe terenul de sport.
Vai, ce interesanţi mi se păreau cei mari! Ce băieţi cu plete, blazaţi,
trăgând lung din ţigară. Ce fete frumoase, fardate, nu ca noi, bobocii, o
adunătură de mutrişoare dezorientate. Aşa a început, acum patru ani, liceul.
A fost… o altfel de viaţă. Şi oricât de greu mi s-a părut atunci, tot a ajuns
să-mi pară rău după cele trei dăţi pe săptămână în care d-nul prof. Petre mă
scotea, implacabil, la tablă; lucrările de doi la fizică; tona de extemporale de
10 minute la română, care mai târziu s-au transformat în ascultarea ,,muşteriilor”; temele pe care le făceam pentru jumătate de clasă la engleză şi la
franceză… Acum, de ce să nu recunosc, m-am lăsat exploatată din plin de
colegi şi, pe vremuri, era de notorietate publică faptul că rezolvam probleme la
telefon, la primă audiţie…
Pe vremea când era deschis barul facultăţii, ne petreceam acolo orele de
chiul şi eram veşnic în căutarea locurilor de pe calorifer. Cumpăram câteva
sticle de Cola şi o pungă de seminţe şi tăifăsuiam sau copiam grăbiţi un maldăr
de probleme la fizică. De preferinţă cât mai lăbărţat, ca să pară multe când ,,se
lua caietul”. Strategema nu prea ieşea, însă. Dar, mă rog, astea sunt detalii pe
care, în principiu, n-ar trebui să le scriu aici…
Înghesuiala din 303, plimbările la pădurice, la forturi (cu chitara),
săpunelile şi bulgăreala pe care o încasam la Biserică, fumatul în baie, care
aud că a fost stârpit… Iată nişte amintiri cât se poate de plăcute din vremea
liceului. Şi eu, veteran pe transportul RATB – Bucureşti – Măgurele, trebuie
să îndur sclifoselile colegelor de facultate, care se uită scârbite la îmbulzeala
din staţie şi preferă să stea în picioare decât să dea din coate…
Ei, dar să termin cu prostiile. Cea mai frumoasă a fost, de departe, clasa a
XII-a. Parcă atunci ne-a apucat pe toţi febra “LIVE LIFE TO THE MAX!” Ce
baruri şi biliarde! Ce chefuri! N-am făcut trei ani, în comparaţie cu clasa a
XII-a. Unde mai pui că aveam şi de învăţat şi alergam tot Bucureştiul la
meditaţii!
Aşa că, boboci: ATENŢIE MARE!
Trăiţi-vă viaţa de pe acum! Nu lăsaţi totul pe ultima sută de metri!
Nu vă mai uitaţi lung după cei mari, că nici n-o să băgaţi de seamă când
ajungeţi ca ei. Daţi BAC-ul şi... gata liceul!
Dacă rupeţi vreo bancă, totuşi să nu fie chiar ziua în care se ţine şedinţa
cu părinţii..
Nu vorbiţi prostii, tare, pe culoar, până nu sunteţi siguri că a ieşit şi d-na
prof. Bucur din clasa de alături! Ştergeţi totuşi catreda şi băncile după ce aţi
dansat ca nebunii pe ele… Glumeam, nu vă înspăimântaţi!
Şi chiar dacă acum toate interdicţiile vă fac viaţa amară, ei bine,
consolaţi-vă: amintirile & peripeţiile se fac din ce în ce mai plăcute, creştere
exponenţială, în timp. Asta garantat!
So, smile! Tomorrow, cine ştie, can get worse!
Asta NU, aia NU. Aşa ceva, nici într-un caz!
Încălecai pe-un celular
Şi vă spusei totul cu har!
EU, un etern adolescent

Aceasta-i întrebarea! Mult
mai grea pentru noi decât
celebra dilemă To be or not to
be. Mulţi ne-o punem – nu toţi
din păcate – dar nu ştiu câţi am
putea răspunde afirmativ, chiar
dacă am renunţa la pe deplin.
Suntem la vârsta când
deschidem ochii asupra lumii.
Răspundere, fericire, viitor,
datorie sunt cuvinte care ar
trebui legate tot mai strâns de
viaţa noastră de azi şi de
mâine. Să recunoaştem că nu
ne place prea mult să auzim
predici de la părinţi şi
profesori. Ne place să credem
că le ştim pe toate, că sfaturile
sunt de prisos şi devin chiar
supărătoare. Rămaşi cu noi
înşine, să fim cinstiţi şi să
admitem că suntem îngrijoraţi.
Oare ne pregătim îndeajuns
pentru
viaţă?
Suntem
conştienţi de pragurile viitoare
pe care trebuie să le trecem, de
treptele pe care trebuie să le
urcăm în devenirea noastră?
Ne este mai comod să spunem
că nu suntem înţeleşi decât să
ne recunoaştem limitele.
Îmi povestea tata o scenă
pe care o văzuse la Teatrul de
revistă. Un maistru le explica
ucenicilor schiţa unui decor.
Întrebat ce reprezenta un spaţiu
alb, ce figura pe desen, a găsit
scăpare spunându-le într-un
târziu: Acela este locul pentru
mai bine.
Dincolo de glumă, încercând totuşi să răspundem
întrebării, să amintim că întotdeauna există loc pentru mai
bine.
Laura
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’

CONSONANŢE 2

3

A C A D E M I A
ÎNTÂLNIREA DINTRE DOMNUL EUGEN SIMION ŞI GRUPUL MIXT DE ELEVI FRANCEZI ŞI ROMÂNI

În data de 5 martie 2003, în cadrul schimbului organizat de liceul nostru cu Liceul „La Source” din
Paris, un grup mixt de elevi, francezi şi români, a vizitat sediul Academiei Române. După parcurgerea noului
sediu al Bibliotecii Academiei Române, unde au fost vizitate sala fişierelor şi o sală de lectură, domnul Eugen
Simion, preşedintele Academiei Române, a avut bunăvoinACADEMIA
ţa să ne primească. Domnia sa ne-a vorbit despre Academia
Acum peste 2500 de ani, ACADEMIA
Română şi membrii ei, despre relaţiile cu Academia era doar denumirea unei mari grădini publice
Franceză, despre literatura franceză şi despre un prieten din împrejurimile Atenei, grădină botezată
apropiat al său, marele scriitor francez de origine română, astfel după numele eroului legendar
Eugen Ionescu.
AKADEMOS. Acolo, Platon a întemeiat o
Eugen Simion: Academia Română are 103 ani. În spatele şcoală filosofică, denumită în mod firesc tot
Academiei se găsesc institutele de cercetare. Academia are academie. Ea şi-a început activitatea la
60 de institute de cercetare şi 3500 de cercetători şi sfârşitul secolului V şi a durat până în secolul
personal de cercetare. Academia Română găzduieşte, deci, I înainte de Hristos. Din limba greacă, acest
o uzină mare de cercetare. Noi ne aflăm într-o sală cuvânt a trecut în latină, de unde, în secolul
specială, care se numeşte Sala Preşedinţilor. Preşedinţii XV, a fost preluat de limba italiană.
tuturor secţiilor, 14 la număr în Academia Română, se Denumirea de academia a fost dată atunci
reunesc aici, din când în când, pentru a lua decizii primelor societăţi literare din Italia (de
importante. Eu sunt profesor de literatură şi critic literar şi exemplu ACADEMIA FIORENTINA), iar în
sunt al 35-lea preşedinte al Academiei. În ultimii 50 de ani, secolul următor, şi unor şcoli superioare din
eu sunt primul preşedinte umanist, pentru că toţi Franţa. În această ţară, prin Decretul din 17
predecesorii mei au fost din domeniul ştiinţelor exacte. martie 1808, termenul de academie a căpătat
Acum lucrurile s-au schimbat un pic. Academia Română sensul de unitate universitară de elită (for
are o bibliotecă pe care aţi vizitat-o deja. Biblioteca se află cultural-ştiinţific suprem), sens care s-a
într-o clădire nouă, acest lucru fiind foarte important răspândit apoi în întreaga lume.
deoarece există un depozit foarte bogat de piese de
Din limba franceză, această denumire a
patrimoniu care se găseşte acolo. Înaintea războiului, ajuns în secolul XIX şi la noi, fiind dată în
Academia Română era foarte bogată. Avea mai multe primul rând ACADEMIEI ROMÂNE,
clădiri care au fost confiscate de regimul comunist şi acum întemeiată acum 135 de ani. Ea a reunit şi
încep să fie retrocedate.
reuneşte personalităţi de seamă ale vieţii
Prof. Anca Alixandru: Unul dintre elevi, Antonin, a culturale şi ştiinţifice din ţară (dar şi din
întrebat atunci când am vizitat sala de reuniuni ce decid străinătate, cu titlu onorific).
membrii atunci când se reunesc acolo.
În al doilea rând, numele de academie a
Eugen Simion: Sala reuneşte toţi membrii Academiei în fost dat şi unor instituţii de învăţământ
întruniri ordinare de 3-4 ori pe an şi, din când în când, superior, printre care: ASE, ATF, ANEF.
sunt şi întruniri speciale. De exemplu, ieri am avut o
şedinţă foarte importantă. Academia Română a luat o poziţie într-o problemă a societăţii române în general.
Există un proiect important în Transilvania pentru o exploatare minieră. Oamenii de ştiinţă ai Academiei au
examinat acest proiect care ar fi catastrofal pentru mediul înconjurător. Academia a luat o poziţie fermă în
această problemă şi am văzut că ziarele de azi au reluat discuţia pe această temă. Acesta este, deci, un mod
de a interveni în problemele societăţii româneşti. Pentru acest motiv avem o astfel de sală. Din când în când
primim şi personalităţi importante. L-am primit de curând pe domnul Pierre Besmert, care este cancelarul
Institutului Francez. A fost făcut membru de onoare al Academiei. În luna noiembrie a anului trecut, Institutul
Francez a organizat o reuniune specială de omagiere a Academiei Română. Eu am fost acolo împreună cu o
delegaţie de membri ai Academiei noastre.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Vreau să vă spun şi despre faptul că Papa
este membru de onoare al Academiei noastre. Nu ştiu
dacă sunteţi la curent, dar Papa a vizitat România,
primul stat Ortodox care a primit vizita unui Papă,
de o mie de ani încoace. Deşi de origine dacoromană, suntem ortodocşi. Eu am spus că Papa va fi
primit în Academia Română ca membru de onoare.
Un cardinal mi-a răspuns că, de obicei, un Papă nu
primeşte onoruri laice, dar acest lucru a fost
acceptat. Cu ocazia unei vizite la Vatican, pentru că
Academia a editat, cu ajutorul material al
Vaticanului, o biblie din secolul al XVIII-lea, i-am
mulţumit Papei pentru ajutor şi la final i-am spus că
Academia Română ar dori să-l aibă ca membru. A
răspuns că ceea ce a fost făcut, rămâne făcut. Deci a
acceptat, şi, un an după aceasta, când am fost din
nou la Vatican, i-am oferit documentele care atestau
identitatea sa academică. Biblia editată este una
greco-catolică, traducerea fiind făcută de un
episcop, în anul 1795. Academia Română, prin
Institutul de Istorie din Cluj a pregătit o ediţie
ştiinţiţică, aceasta fiind finanţată, precum am spus,
de Vatican, deoarece
costul este foarte mare.
A.: Am înţeles că aţi
studiat în Franţa. Ce v-a
marcat şi ce aţi reţinut în
mod particular?
E. S.: Am fost un tânăr
profesor şi am predat timp
de patru ani în Franţa, la
Paris 4 Sorbonne. Eram
lector. Să spunem că eu
cunosc Franţa de după
1968. Era o Franţă în mod deosebit specială, mai
ales în lumea universitară, aca-demică. În acea
perioadă am scris un jurnal.
A.: Cum se numeşte?
E. S.: Este un titlu care reproduce timpul trăirii, timpul mărturisirii. Este un nume biblic, de altfel, reluat
de Camus. Eu l-am regăsit aşa într-un eseu al acestuia şi asta vine din Biblie, de la Sfântul Pavel, cred,
care a spus, că există un timp al trăirii şi un timp al
mărturisirii. Deci, eu am povestit experienţa mea
acolo. Da, este cartea mea cea reuşită, pentru că am
ajuns până la a patra ediţie. Pentru mine a fost o
experienţă cu adevărat extraordinară, pentru că

veneam dintr-un sistem totalitar şi am descoperit
acolo ţara tuturor libertăţilor, la momentul acela. Eu
am rămas legat de Franţa. Am scris adesea despre
scriitorii francezi. L-am cunoscut pe Bart. Sunt legat
de un mare critic, pe care îl iubesc mult, Jean Pierre
Richard. Eu însumi am început o teză de doctorat
despre el, apoi am abandonat-o pentru că aveam
deja un doctorat în română. La sfârşit am spus: Bun,
am un doctorat, a avea două înseamnă prea mult, şi
nu l-am mai făcut.
A.: Pentru că sunteţi critic literar, ce părere aveţi
despre literatura franceză, în general?
E. S.: Despre literatura franceză, ce aş putea să vă
spun? Este o mare cultură europeană. A fost multe
secole centrul lumii, dar nu este cazul acum, pentru
că nu mai există un centru unic cultural. Parisul
rămâne un centru cultural foarte important, dar
acum internet-ul va distruge, după părerea mea,
totul. Va crea o nouă reţea. Al doilea lucru este că,
nu există un mare scriitor francez în acest moment.
Ultimul mare scriitor francez a fost un român: Eugen
Ionescu. Încă un român, Emil Cioran, un filozof
moralist, un tip cu adevărat
extraordinar. Dar Ionescu este
mai bine cunoscut.
A.: L-aţi cunoscut pe Ionescu?
E. S.: Da, l-am cunoscut
personal. Am făcut prefaţa la
una din cărţile sale, la editura
Galimard. Este o carte pe care
a publicat-o în româneşte,
când E. Ionescu trăia în
România. Mai pre-cis, a
apărut în 1934 şi se numeşte
„Nu”. Era un „Nu” spus literaturii în general. Era o
mică frază în acea carte, pe care mi-o aduc bine
aminte, care spunea: „Dacă aş fi fost francez, aş fi
fost genial.” Eu am cunoscut-o bine şi pe fiica sa,
Marie France, care a urmărit cursurile mele la Paris
4. Ionescu era un personaj amical. Vorbea, povestea
întâmplări, întreba despre numele străzilor din
Bucureşti, pentru că el a părăsit Bucureştiul, foarte
de tânăr, înainte de război, în 1937.
A.: Vă mulţumim pentru că ne-aţi primit şi o fac în
numele întregului grup, care a venit aici, în România.
Este o favoare pe care ne-aţi oferit-o şi vă mulţumim.
Adrian Grigore
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Au venit, au
văzut, le-a plăcut şi...
au plecat. Aşa am
putea descrie laconic
vizita elevilor francezi. Poate doriţi să
aflaţi mai multe.
Schimbul nostru de experienţă a
început pe 1 martie.
Luni, am plecat cu
toţii la aeroport pentru a-i întâmpina.
Avionul a avut întârziere, fapt care a sporit curiozitatea noastră dar şi a profesorilor. În cele
din urmă, elevii au sosit. Am făcut cunoştiinţă şi am
plecat către casă. Am fost plăcut impresionaţi de
comportamentul receptiv de care au dat dovadă încă
de la aeroport.
Sunt elevi ai Liceului „La Source” din
Meudon, în clasele première şi terminale, având
vârste cuprinse între şaptesprezece şi optsprezece ani.
Pe parcursul celor şaşe zile au vizitat alături de noi

Sinaia. Au fost interesaţi şi impresionaţi de
istoria locurilor dar...
părerile au fost împărţite. Marţi şi vineri,
elevii francezi „au cunoscut” liceul nostru.
Au urmărit un spectacol pe fabule de La
Fontaine, au asistat la
o lecţie de fizică, special pregătită, dar şi la
alte ore de curs. Ziua
s-a încheiat cu meciuri de fotbal şi
baschet.
Au rămas impresionaţi de aparatura din
laboratoare şi sala de sport – lucru la care nu ne
aşteptam – şi de mărimea liceului în comparaţie cu
„La Source”.
La plecare, sâmbătă, toţi au fost de acord că
vizita a fost plăcută şi că nu ar ezita să revină în
România, să mai petreacă câteva zile în compania
noastră. La final, ce pot spune? Am fost plăcut sur-

Palatul Parlamentului, Cotroceni, Academia Română, prinşi de atitudinea elevilor francezi, unii chiar dorind
unde ne-a întâmpinat domnul Eugen Simion, să înveţe câteva cuvinte în româneşte.
Patriarhia şi bulevardele bucureştene, incomparabile
A fost frumos, dar mult prea scurt!
cu cele din Paris. Joi, dis-de-diminineaţă am pornit
Oana Barbu
către Sinaia. Am văzut Castelul Peleş şi Mănăstirea
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Vacanţa de Paşti s-a terminat. E sâmbătă
dimineaţă şi ne „îmbarcăm”, toţi şaisprezece, în
autocarul cu destinaţia Paris. Plecăm entuziasmaţi şi
plini de energie, nerealizând însă că drumul va dura
nu mai puţin de 40 de ore. După primele şase ore,
oboseala îşi face simţită prezenţa şi, în locul glumelor
pe care le gustam din plin, apar primele semne de
plictiseală. Parcă e prea cald şi scaunul nu e deloc
comfortabil!
Ah,
şi
soarele!... În fine, sfârşim
prin a adormi... Timp de
două zile numai asta s-a
întâmplat.
Dar, poate sunteţi
curioşi să aflaţi ce am
văzut – în treacăt ce-i
drept, de la fereastra
autocarului. Ei bine, am
ieşit din România pe la
vama Nădlac, după care
un şir aparent infinit de
locuri noi. Autostrăzi, şi ţări: Ungaria, Austria,
Germania, Luxemburg şi în sfârşit – Franţa.
Am sosit duminică, cu câteva ore înainte, timp în
care am „făcut cunoştinţă”, singuri, cu bulevardele
Parisului, cu magazinele şi preţurile... exorbitante.
La ora stabilită sosesc şi corespondenţii noştri,
bucuroşi, dar nu la fel de
entuziasmaţi ca noi. Seara
am petrecut-o în familie,
făcând cunoştiinţă cu
părinţii şi despachetând...
A doua zi, cu forţe
proaspete, pornim către
Liceul ,,La Source”. Am
organizat o expoziţie
legată de sărbătorile
pascale româneşti, apoi
am luat drumul Luvrului.
Am
vizitat
partea
medievală, ne-am clătit
ochii cu picturile de o
minuţiozitate remarcabilă, cu faimoasa Gioconda şi
sculpturile greceşti.

Zilele următoare am avut un itinerar foarte variat:
Musée d’Orsay – fostă gară, cu o arhitectură
deosebită, tranformată în muzeu, unde se află
picturile marilor impresionişti: Van Gogh, Manet,
Monet; Domul Invalizilor – cu mormântul lui
Napoleon, Arcul de Triumf, Turnul Eiffel, Versailles
– cu apartamentele regale şi faimoasele grădini; Notre
Dame de Paris, catedrală în stil gotic; Sacre-Coeur,
de influenţă bizantină,
situată în Montmartre;
faimosul bulevard ChampsElzisees, Cartierul latin;
,,Saint
Michel”;
,,Montparnase”…
La şcoală am asistat la
o lecţie de biologie –
disecţie pe broască. Ne-a
încântat pe toţi, având în
vedere că a fost prima dată
când am văzut aşa ceva.
Liceul, mult mai mic
decât al nostru, este o fostă locuinţă, foarte cochetă,
cu o curte plină de verdeaţă, arbori şi flori, care
seamănă mai degrabă cu un parc.
Cât despre francezi, ce pot spune? Am fost puţin
dezamăgiţi…Cu toate că au fost ospitalieri, i-am
simţit mai reci. Nu ne-au tratat cu entuziasmul cu
care au fost primiţi ei la
noi.
Sâmbătă, ultima zi,
am petrecut-o în faimosul
Disneyland, pe care, din
păcate, nu am reuşit să îl
vizităm în întregime.
Duminică dimineaţă
,,ne
îmbarcăm”
toţi
şaisprezece, tot într-un
autocar, de data aceasta
mai puţin veseli şi mai
mult sau mai puţin gata
de drum!
Ne luăm la revedere
şi promitem să ţinem legătura… Ei ,,fericiţi că au
scăpat de noi”, noi… noi ca noi, încărcaţi cu răbdare,
căci ne aştepta un drum foarte, foarte lung înainte!
Oana Barbu
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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ACŢIUNEA

LOCUL DE
DESFAŞURARE

DESCHIDEREA OFICIALĂ.
PRIMIREA INVITAŢILOR

HOLUL CENTRAL

2.

DEZBATERE
“ÎN EUROPA – DE FACTO, DE IURE”

CABINETUL DE
CHIMIE

3.

CONCURS DE POSTERE
“FERESTRE DESCHISE SPRE EUROPA”

SALA 2 (ET. 1)

4.

5.

ACŢIUNE DE PLANTAT, SĂDIT, ÎNGRIJIT
FLORI
„GRĂDINA DE PRIMĂVARĂ”
SĂRBĂTOAREA ZILEI INTERNAŢIONALE A
FRANCOFONIEI
 PREZENTAREA SCHIMBULUI
CULTURAL DIN CADRUL
PROIECTULUI DE ÎNFRAŢIRE CU
LICEUL LA SOURCE DIN MEUDON FRANŢA
“OASPEŢI FRANCEZI ÎN ROMÂNIA”
 ATELIER DE CREAŢIE DRAMATICĂ
SPECTACOL “FABULE” – DE LA
FONTAINE

CURTEA ŞCOLII

SALA 1 (ET. 1)

CABINETUL DE
BIOLOGIE

6.

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
“NATURA – PATRIMONIU NAŢIONAL”

SALA 3 (ET. 1)

7.

PROGRAM SPORTIV
MECI DE FOTBAL ÎNTRE ECHIPELE
SELECŢIONATE ALE LICEULUI TEORETIC
"ŞTEFAN ODOBLEJA" ŞI LICEULUI TEORETIC
“ION BARBU”

TERENUL DE
SPORT AL
LICEULUI
TEORETIC “ION
BARBU”

8.

PROGRAM ARTISTIC

CURTEA ŞCOLII
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ANTRACT
Orice drum e un început. Uneori însă, începutul nu e decât o urmare firească a ceea ce a fost.
Echipa de teatru a Liceului ,,Ştefan Odobleja” s-a format în anul 2002, ca o continuare a trupei de
teatru existente până atunci. Un nou început deci, noi ambiţii, noi visuri, dar care urmează vechile gânduri
insuflate elevilor care iubesc arta dramatică. Teatrul înseamnă dăruire, pasiune, răbdare şi încredere. Teatrul
înseamnă cunoaştere şi autocunoaştere. Teatrul înseamnă sensibilitate, imaginaţie, frumuseţe.
Debutând cu un spectacol de Fabule de La Fontaine, echipa de teatru ,,Antract” se află acum în faţa
unui examen dificil: întâlnirea cu dramaturgia lui Caragiale.
Să sperăm că această întâlnire nu va constitui un obstacol în drumul lor, ci o realizare deplină, care îi va
propulsa mai departe.
Drumul teatrului, chiar dacă nu e presărat cu flori, cunoaşte mereu parfumul înmiresmat al trandafirilor
şi miracolul bobocilor înfloriţi.
Prof. Marina Creci

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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De-abia atunci, dintre norii albi, va coborî
primăvara printre noi! De ce să nu dăm
timpul înapoi cu sute de ani?
Fetiţo, chiar dacă ne place sau nu, lumea
s-a schimbat mult în ultimii o sută de ani şi se
pare că se va schimba şi mai mult în
continuare. Unii oameni ar dori să oprească
aceste schimbări şi să revină la ceea ce ei
consideră nişte vremuri mai curate şi mai
simple. Dar, aşa cum ne arată istoria, trecutul
nu a fost atât de minunat. Oricum, chiar dacă
s-ar dori, ceasul nu mai poate fi dat înapoi la
o epocă uitată. Ce se poate face pentru a capta
interesul şi a da oamenilor ceea ce au nevoie?
Care sunt problemele legate de EUROPA
UNITĂ, în care oamenii ar trebui să ia decizii
în viitorul apropiat? Pentru mine, urgentă ar fi
desfiinţarea graniţelor. Altă problemă globală
cred că ar fi relaţia dintre oameni.
Da, iubitule, prietenia este cea mai pură
iubire. Gândeşte-te la prietenia între milioane
de copii din toată Europa.
Dacă Europa ar fi unită, cultura şi ştiinţa
nu ar avea graniţe, ar fi posibilă libera
circulaţie a ideilor, a valorilor, contactele
dintre oameni. Trecători pe acest pământ,
lăsăm mărturie cultura, moştenire în eternitate
urmaşilor noştri.
Ştii, copila mea, proverbul: Unde-i unul
nu-i putere, unde-s doi puterea creşte... Prin
unirea culturală Europa ar fi mai puternică.
Părerea mea e că această unire poate fi
realizată de copii. Credinţa mea este că
fiecare copil repetă prima zi a lumii, cea mai
albă dintre toate care au urmat, când pe
pământ nu apăruseră durerea, orgoliul,
crima. Ei pot face să dispară aceste hotare
triste şi pot face să renască stoluri de
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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porumbei albi, aripă lângă aripă. S-ar putea
ca această speranţă să nu fie decât un miraj?
Şi mă întreb: Cum s-au născut graniţele şi
toate problemele?
Adânciţi în gânduri, doi copii îndrăgostiţi
stau unul în faţa celuilalt cu sufletele
deschise. E atâta linişte că se aud până şi
bătăile timpului...
De ce uneori, iubitul meu, cerul
speranţelor noastre este umbrit de nori?
Se bat norii şi se adună pentru furtună...
Norii aduc ploaie... oamenii răi războaie...
De ce există pe lume şi oameni răi?... De
ce atâta suferinţă?... De ce, dragul meu,
oamenii nu sunt uniţi?... Pe cei mari dacă i-aş
întreba, mi-ar răspunde: tu trebuie să mergi la
şcoală, să-ţi faci datoria pe deplin. Lasă
lumea să curgă aşa cum vrea ea. N-o poţi
schimba...
Chiar aşa să fie? Să ne facem că nu ştim
şi nu vedem că pe lumea aceasta mai sunt
copii care n-au simţit nici măcar o dată, în
nări, mirosul de pâine caldă...
De ce există graniţe? De ce Europa nu
este unită?
Închipuie-ţi, un copil cu un balon alb, în
care şi-a depus paradisul visurilor lui de
copil: pace şi bucurie revărsate peste pământ.
Nu se mai aud obuzele şi nici gemetele
răniţilor. Toleranţa, înţelepciunea, încrederea,
binele, frumosul, adevărul sunt cuvintele de
ordine. Ce-ar fi pământul fără primăvară?...
Oamenii mari ar trebui să reînveţe lumea
copilăriei. Să recîştige echilibrul interior.
Numai aşa ar putea aduce echilibru şi în
afară. Numai aşa am mai spera la o EUROPĂ
UNITĂ.
Anita
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ACŢIUNE DE PLANTAT, SĂDIT, ÎNGRIJIT FLORI „GRĂDINA DE PRIMĂVARĂ”

PREZENTAREA SCHIMBULUI CULTURAL DIN CADRUL PROIECTULUI DE
ÎNFRĂŢIRE CU LICEUL LA SOURCE DIN MEUDON - FRANŢA

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „NATURA – PATRIMONIU NAŢIONAL”
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Zona Mihai Vodă
Această zonă sacră a Bucureştiului, încărcată
de legendă şi istorie a fost devastată de furia nestăvilită la timp a ignoranţei, necredinţei şi totalitarismului. Din preţiosul perimetru al sectorului V, de la
Mihai Vodă unde se afla inima oraşului istoric, au
căzut sau au fost mutilate monumente de referinţă
precum: Biserica Albă-Postăvarul, Biserica Spirea
Veche, Biserica Izvorul Tămăduirii, Curtea Domnească, Arhivele Statului, Muzeul Militar, Schitul
maicilor, Sinodul Mânăstirii Antim, Mânăstirea
Mihai Vodă, care alcătuiau cel mai important
complex arheologic şi istoric al Bucureştiului vechi.

ban al Craiovei un rival de temut), Mihai este prins şi
dus la Curtea Domnească spre a fi executat. În drum
spre vechea Curte Domnească, el cere să intre în
biserică pentru a se ruga. Rugăciunea lui pare a fi
fost ascultată, pentru că braţul călăului nu a mai cutezat să cadă asupra capului viitorului domn. Scăpând
din această împrejurare, Mihai ridică o biserică cu
acelaşi hram, ,,Sfântul Nicolae”, alegându-şi dealul
de pe malul drept al Dâmboviţei, important loc
strategic cu urmele unei străvechi vetre geto-dace.
Dacă vechiul centru al Bucureştiului era
reprezentat de Curtea Domnească situată pe malul
stâng al Dâmboviţei, replica ei de pe malul drept era

Dispariţia sau strămutarea acestor vestigii de
reper pentru memoria capitalei şi istoria neamului au
lăsat cicatrici adânci în trupul oraşului, pe care numai
dorinţa de refacere a monumentelor dispărute sau de
protejare a celor rămase le mai poate vindeca.

Curtea Nouă, formată în 1775, în jurul bisericii
ridicate în 1589 de Mihai Vodă. Curtea Nouă
domnească a avut, ca şi Curtea Veche cu care se
lega prin podul de la Mihai Vodă, o istorie agitată,
culminând cu incendiul din 1812, de unde i se trage
şi denumirea de Curtea arsă.
Istoria zbuciumată a Bucureştiului, trecut de
atâtea ori prin foc şi sabie, făcea ca multe case şi
biserici să renască din propria cenuşă de două-trei ori
într-un secol, în timp ce palatele cădeau în ruină,
uneori chiar fără a avea răgazul grandorii.
Biserica Mânăstirii Mihai Vodă, admirată de
diplomaţii şi călătorii străini care poposeau pe aceste
meleaguri, a concentrat în jurul ei o populaţie densă,
care a dat amploare mahalalelor Mihai Vodă, Izvor,
Dealul Spirei, Biserica Albă-Postăvarul, Sfinţii
Apostoli şi Antim.
Din secolul XVIII ne-a rămas o imagine preţioasă a complexului monumental Mihai Vodă,

Amintirea voievodului
Sub Dealul Mihai Vodă se întindea un lac
numit ,,Lacul Adânc”, pe malul căruia se înălţa, încă
din 1564, o biserică cu hramul ,,Sf. Nicolae”, ridicată
de jupâniţa Caplea, denumită apoi Albă-Postăvarul,
după îndeletnicirea breslei postăvarior, care îşi
spălau şi prelucrau postavul în apele acestui lac.
Drumurile viitorului voievod Mihai, de la Craiova la
Bucureşti, se întretăiau cu aceste locuri destul de
abrupte, singura zonă de urcuş trecând prin dreptul
bisericii amintite.
Legenda spune că, prigonit fiind de domnitorul Alexandru cel Rău (care vedea în destoinicul
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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datorată pictorului monumental Luigi Mayer ce-l
însoţea pe ambasadorul Angliei, Robert Ainslie, în
călătoriile sale la Constantinopol. După desenul lui
Mayer, artistul William Watts realizează o valoroasă
gravură în culori a Mânăstirii Mihai Vodă, cu
Dâmboviţa de la poalele dealului, cu morile de apă şi
podul arcuit din lemn peste care trecea o caleaşcă, cu
pescarii şi femeile care-şi fac de lucru la râu.
Mult timp folosită ca reşedinţă a domnitorilor munteni, curtea Domnească din Dealul Spirei
sau curtea Nouă este victima
unui incendiu în 1812 şi începe
să cadă în ruină.
Dealul Mihai Vodă este
ales pentru poziţia lui strategică de către oastea pandurilor
lui Tudor Vladimirescu, în
1821. În vremea domnitorului
Cuza se refac vechile ziduri şi
se reamenajează spaţii noi
destinate slujbaşilor Armatei.
La iniţiativa doctorului Carol
Davila, devenit medic şef al
Oştirii, în clădirile de la Mihai
Vodă se instalează în 1853 un
spital militar, completat în
1855 cu o şcoală de chirurgie,
iar între 1860-1862 ia fiinţă
Şcoala Militară, evenimente ce
îndreptăţesc denumirea de
Dealul Arsenalului, preluată
după Unirea Principatelor Române. După 1866 sunt
găzduite la Mihai Vodă Arhivele Statului, iar în
perioada 1900-1916 se reclădeşte corpul impozant cu
trăinicie de cetate a Palatului Arhivelor Statului,
arhitecţi fiind Petre Antonescu şi Cristofi Cerchez.
Prestigiul complexului istoric Mihai Vodă,
unde bătea inima oraşului vechi, este amplificată de
edificiile ulterioare ale Muzeului Militar Central,
Tipografia şi Teatrul Armatei, Cazarma Regimentului 6 de Gardă ,,Mihai Viteazul”, Şcoala Militară de
Ofiţeri, Institutul de Educaţie Fizică şi Sport şi ampla
construcţie a Stadionului Republicii. În complexul
stadionului se afla şi sediul fostului A.N.E.F., întemeiată în 1899, printre primele instituţii de acest gen
din Europa şi din lume, devenit Institutul de Educaţie
Fizică şi Sport. Toate aceste edificii de importanţă
culturală şi strategică deosebită, din sectorul V, sunt

distruse în 1985, iar inima oraşului vechi încetează să
bată odată cu izgonirea Bisericii Mihai Vodă de pe
scena de veacuri a istoriei sale.
Istoria în faţa buldozerelor
În legătură cu distrugerea din 1985 a centrului
istoric şi de spiritualitate creştină pe care îl reprezenta colina Mihai Vodă amintim de un proiect de
sistematizare al oraşului din 1934, care includea în
variantele lui de folosinţă şi colina Mihai Vodă cu valorificarea şi conservarea preţioaselor
vestigii istorice. Ideile sunt preluate ulterior, odată cu planul
realizării Centrului Civic, care
prevedea şi conservarea vestigiilor istorice şi arheologice de la
Mihai Vodă. Spaţiul destinat
pentru viitorul Centru Civic era
iniţial mult mai restrâns şi urma
să se extindă pe parcursul lucrărilor, dar intenţia unor arhitecţi
care încercau să protejeze cea
mai importantă zonă a oraşului
este ignorată, iar buldozerele îşi
încep acţiunea distructivă. Biserici vechi şi monumente preţioase sunt mutate sau demolate,
lărgind pustiul distrugerii din
jurul edificiului cel mai valoros,
rămas fără apărare de la Mihai Vodă.
Istoriografia Bucureştilor reprezentată de
nume ilustre precum Dimitrie Papasoglu, Gh.
Ionescu-Gion, Gh. Crutzescu, Nicolae Iorga, C-tin I.
Giurăscu, Nicolae Vatamanu, George Potra include şi
volumul lui Henri Stahl, Bucureştii ce se duc (1935)
unde se aminteşte cu regret de dispariţia unor locuri
şi edificii tradiţionale, îndepărtate pentru a face loc
noilor proiecte urbane. După câteva decenii un alt
autor, arhitectul Gh. Leahu avea să publice, în anul
1995, o carte tulburătoare, Bucureştiul dispărut,
ilustrată cu fotografii şi desene realizate de el însuşi,
unde sunt reconstituite de un martor autentic, cu
minuţiozitate profesională şi pasiune, odiseea marilor
distrugeri din perioada ceauşistă.
(va urma)
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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În fiecare zi, la prânz, merg la şcoală.
Seara mă întorc acasă. Unii au denumit-o
rutină... Este adevărat că în fiecare zi am
aceleaşi preocupări şi aproape aceleaşi griji, dar
trebuie subliniat un lucru. În fiecare zi învăţ!
Puţin câte puţin, este adevărat, dar în fiecare zi
învăţ câte ceva. Unele le învăţ involuntar, altele
de nevoie. De exemplu, dacă mâine dau lucrare
la mate, este normal să stau azi toată ziua să
repet. Altele le învăţ pur şi simplu ca să le ştiu.
Într-o zi, când voi avea o discuţie cu cineva
despre acel subiect, să pot da şi eu un răspuns
inteligent, sau cel puţin să ştiu despre ce este
vorba…
Atenţia! Ce ne-am face noi dacă nu am
fi atenţi. Probabil că nu am înţelege nimic. Este
foarte important să fii atent la oră, să prinzi o
explicaţie a profesorului, fiindcă, vorba
profesoarei de fizică: La şcoală se face
instrucţie, dar şi educaţie. Este important să fii
atent chiar dacă nu ţii neapărat să ai
performanţe şcolare extraordinare. Un sfat este
oricând binevenit şi nu cred că merită să-l pierzi
pentru o bârfă despre nu-ştiu-ce coleg, sau
pentru o discuţie despre vreme. Desigur, cu cât
vrei să ştii mai multe, cu atât trebuie să fii mai
atent, pentru a nu pierde nici o informaţie.
Voinţa! Aici cred că este vorba şi
despre felul cum ai fost educa Cu cât ai fost
învăţat, cu atât mai mult simţi nevoia să lupţi
pentru a păstra tot ce ai. Trebuie să te gândeşti
care îţi sunt priorităţile şi să te hotărăşti din
timp ce cale vrei să urmezi. Îţi trebuie mult timp
pentru a fi cu adevărat bun într-un anumit
domeniu şi de aceea trebuie început devreme.
Concurenţa este foarte mare şi pentru a face faţă
este nevoie de multă muncă. Trebuie să ai o
voinţă de fier, să nu te dai bătut la fiecare
obstacol. Să ai puterea morală să te ridici de jos
oricât de tare ai fost lovit. Pare imposibil, nu?
Dar gândeşte-te ce satisfacţie ai în fiecare seară
când îţi faci un rezumat al zilei şi te gândeşti:
Ah, am făcut şi aia, dar şi aia. Mi-am rezolvat
toate problemele. Este adevărat că vei fi tare
obosit, dar orgoliul tău va fi satisfăcut şi vei
avea mult mai multă încredere în forţele proprii.
Nu există cale mai bună de a ieşi din rutină şi
de-a te simţi special. Nu este suficient să ştii că
eşti unic pe lumea asta pentru a te simţi diferit
de ceilalţi. Aici nu este vorba despre a fi
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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ÎNVAŢĂ SĂ ÎNVEŢI
Pentru colegii noştri din clasa a XII-a, care pregătesc două
examene importante - bacalaureatul şi admiterea în facultate pentru boboci, pentru elevii de clasa a VIII-a şi pentru oricine
doreşte să reţină, din prietenie, dăm câteva reguli de urmat
pentru un studiu eficient şi rezultate foarte bune.
 Pregăteşte-te sistematic pentru ca efortul final să nu ţi se
pară un chin.
 Încearcă să înţelegi tot ce înveţi.
 Respectă programul de studiu fără abatere.
 Mai întâi învaţă lecţia, apoi îţi scrie tema.
 Începe cu lecţiile mai grele şi termină cu cele mai uşoare.
 Citeşte lecţia de la început până la sfârşit şi verifică ce ai
reţinut.
 Citeşte apoi pe fragmente şi încearcă să rezumi.
 Nu memora mecanic, fără să înţelegi.
 Foloseşte creionul şi hârtia, fă scheme, subliniază sau
colorează textul de învăţat, pentru a facilita reţinerea
vizuală a informaţiilor.
 Lecţia trebuie învăţată, nu numai citită.
 Fă pauze scurte şi dese, dar nu mai lungi de 10 minute.
 Ce e învăţat mai atent, e recapitulat mai bine şi mai
repede.
 Nu te stresa! Nu intra în panică! Frica ucide mintea!
 Fii optimist şi bine dispus!
 Relaxează-te! (nu de tot!)
 Mănâncă puţin şi des! Ia vitamine!
 Respectă orele de somn!
 Ca să ai ordine în cap, ai nevoie de ordine în jurul tău.
Fă-ţi curat în cameră şi aeriseşte!
 Fă măcar o jumătate de oră de gimnastică pe zi!
Succes!
Magister

anormal, ci de a te face auzit, de a fi cel mai bun într-un anumit
domeniu. Trebuie să existe satisfacţia şi aprobarea celorlalţi că ai
făcut ceva cu adevărat bun. Iar a avea o voinţă puternică te poate
ajuta să treci mult mai uşor peste obstacole pe care alţii le-ar putea
considera de netrecut. Multă muncă şi mult exerciţiu sunt necesare,
dar efortul merită.
Fără voinţă şi fără atenţie nu am putea supravieţui. Trebuie
să deţinem informaţii. Le obţinem fiind atenţi şi trebuie să le
folosim, să avem voinţă pentru a putea fi buni, sau mai buni decât
ceilalţi, pentru a învăţa o meserie, pentru a avea conştiinţa
împăcată, pentru a ne uita la viaţa noastră peste 70 de ani şi pentru a
putea spune cu mulţumire:
Eu mi-am trăit viaţa!

Teo
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În zilele noastre, solidaritatea şi prietenia sunt
lucruri de preţ, foarte greu de găsit. Când toată lumea
aleargă după profit personal, când aproape nimeni nu
mai are timp să se gândească la problemele celorlalţi,
când oamenii sunt orbiţi de setea de ascensiune,
prietenia şi solidaritatea pot fi considerate mici comori
sufleteşti. Cine are parte de aceste comori se poate
considera norocos.
În această lume avară şi meschină, prieteniile
false domină relaţiile interumane. Suntem loviţi când nu
ne aşteptăm. Suntem abandonnaţi când avem mai multă
nevoie de ajutor.
Din păcate, nici eu n-am fost ocolit de aceste
deziluzii în prietenie, când cei pe care i-am ajutat cum
am putut, aproape suferind cu ei, m-au lăsat când le-am
cerut ajutorul. Nu mă consider prietenul perfect al
nimănui, dar cred că, în relaţiile mele de prietenie, mi se
pot reproşa puţine lucruri, pentru că am pus suflet
atunci când prietenii au apelat la mine. Această latură a
mea nu iese des la iveală şi chiar dacă pot părea încrezut
sau prea distrat, mă consider un prieten bun, dar aştept
acelaşi lucru de la cei pe care-i consider prieteni.
Am spus toate acestea pentru că sunt de părere
că întâi trebuie să dau un exemplu pentru a putea critica
apoi.
În concluzie, prietenia este ceva de preţ, greu de
găsit. Pentru a ne putea bucura de ea, trebuie s-o
întoarcem celor pe care-i dorim prieteni. Probabil că, dacă
oamenii ar fi mai apropiaţi, dacă s-ar gândi şi la binele
altora, totul ar fi mai bine.
Solidaritatea şi prietenia se îmbină. Nu te poţi
numi prieten al cuiva dacă nu eşti alături de el.
Solidarităţii dintre oameni datorăm multe. Exemple
admirabile sunt programele de ajutorare a copiilor
nevoiaşi, programele de luptă contra unor boli precum
S.I.D.A., programe de protecţie a mediului, implicit a
omului.
Din fercire, în lume se diferenţiază astfel de
oameni cu un suflet mare, oameni ce simt nevoia să ajute,
fără a cere nici o răsplată. Cred că şi în viitor lumea va
datora mult acestor oameni. Oamenii ca ei nu sunt
singurii ce pot aduce o rază de speranţă celor ce au nevoie
de o viaţă mai bună şi de sănătate.
Uneori, gândindu-mă la câte sunt de făcut pe
lumea asta şi la ce fac unii pentru a mai repara câte ceva,
mă simt atât de mic şi de neînsemnat precum un bob de
strugure într-o vie întreagă. Probabil sunt prea mic să mă

MÂINILE
Mâinile noastre,
cele care vorbesc mereu neîntrebate,
sau tac oropsite pe masă.
Mâinile rădăcinoase ale ţăranului.
Mâinile pufoase şi transpirate ale leneşului.
Mâinile scurte ale grădinarului.
Mâinile strungarului cu uleiul şi pilitura
de fier intrate prin pori.
Mâinile aproape inutile ale poetului.
Mâinile mamei, cu unghiile roase până la sânge
în truda de zi cu zi.
Muzicala şi strania mână a pianistului,
care umple viaţa cu degetele sale.
Mâinile mici, trandafirii,
care se chinuie cu alfabetul.
Mâna judecătorului
care semnează sentinţa.
O mână care spală pe cealaltă
Şi mâna întinsă la nevoie.
Mâna imaginară a invalidului de război.
Mâna destinului
Şi propria-mi mână
care-mi aduce şi bucurii şi tristeţi.
Mâinile noastre
ca o carte de identitate valbilă pentru o singură viaţă.
Mâinile fiecăruia,
sublim şi trecător autoportret.

gândesc la astfel de probleme, dar eu cred că ele ar
trebui să preocupe pe toată lumea. Solidaritatea nu
este doar un concept, este o necesitate. Cine are
voinţa şi putinţa de a-i ajuta pe alţii, poate fi mândru
de el însuşi. Din păcate, eu nu mă pot mândri
deocamdată cu astfel de fapte. Cine ştie? Poate voi
deveni un asemenea om.
Ce-ar mai fi de spus? Prietenia şi
solidaritatea sunt esenţiale pentru vieţuirea omenirii.
Ele ajută la comunicarea dintre oameni. Sper ca pe
viitor să fim martori, din ce în ce mai des, la cât mai
multe fapte bune şi să încercăm să contribuim cu
toţii pentru a face Pământul o planetă a înţelegerii.
Avem deja doi aşi în mânecă. Ne mai trebuie doar
voinţă şi dorinţă. Când fiecare va contribui, de-abia
atunci vom putea vorbi de mai bine.

Alexandru

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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În cadrul acţiunii “Pământul – prezent şi
viitor”, elevii claselor a III-a au participat
alături de colegii lor mai mari, la expoziţia de
pictură pe acestă temă.

Scrisoarea Pământului către copii

Gândurile lor s-au îndreptat spre planeta noastră,
spre obositul nostru „Pământ”, pe care l-au găsit vesel şi
curat sau poluat şi cu strigăte de Ajutor!…
Prin culorile folosite de ei, copiii şi-au exprimat
dragostea faţă de bătrânul “Pământ” şi dorinţa de a-l
face mai frumos şi mai curat.

Sunt foarte bolnav.
Mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole.
Mi se risipesc bogăţiile.
Îmi mor animalele.
Îmi dispar plantele.
Oamenii se îmbolnăvesc sau suferă de foame
Stratul care mă apără de razele puternice
ale Soarelui se subţiază. .
Mă acoperă gunoaiele...
Este atât de murdar în jur!
Ajutaţi-mă !!!

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’

Pentru a vă testa dexteritatea, vă propunem să
rezolvaţi un rebus şi astfel să aflaţi cuvântul ascuns.
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S-a format acum 4,5 miliarde de ani odată cu
întregul Sistem Solar. Este singura planetă cunoscută
în univers pe care există viaţă. Este a cincea planetă
ca mărime din sistemul nostru solar, este a treia
planetă de la Soare şi se roteste la o distanţă medie de
149.680.000 km de Soare. Aceasta este Unitatea
Astronomică.
Pământul este compus din mai multe straturi:
crusta care conţine partea de la suprafaţă, pământul şi
oceanele. Crusta este groasă de 4 km sub ocean şi de
40 de km pe continente. Cea mai mare temperatură în
adâncime este de 870ºC. Următorul strat este
mantaua şi oamenii de ştiinţă cred că este un strat
gros de 2.900 km facut din roci dure şi în care
temperatura este între 800ºC şi 2.200ºC. Al treilea
strat este nucleul exterior gros de 2.250 km făcut din
fier şi nichel lichid cu o temperatură între 2.200ºC şi
5.000ºC. Ultimul strat este nucleul care începe de la
5.150 km de la suprafaţă pământului, are 1.300 km
grosime şi oamenii de ştiinţa cred că este făcut din
fier şi nichel solid.
Câmpul magnetic al pământului arată ca şi cum
lângă miezul lui ar fi un scurt şi puternic magnet.
Cum fiecare magnet are 2 poli, la mică distanţă de
polul nord şi de polul sud, Pământul are 2 poli
magnetici: “polul nord magnetic” şi “polul sud
magnetic”. Liniile câmpului magnetic intră/ies în/din
centrul Pământului prin cei doi poli magnetici. De
aceea, la polii magnetici liniile sunt mai apropiate şi

câmpul magnetic este mai puternic. Câmpul magnetic
al Pământului se mai numeşte şi MAGNETOSFERĂ.
El se întinde şi înafara atmosferei, astfel protejându-l
de „Vântul Solar”, format din radiaţii şi materie
Solară, „aruncată” în Univers în timpul exploziilor
solare. În atosferă, „Vântul Solar” creează efecte
spectaculoase care pot fi observate în zona polilor,
dar în acelaşi timp, poate să ducă la paralizarea
sistemelor electronice.
Axa Pământului este linia imaginară care trece
chiar prin centrul său şi în jurul căruia el se roteşte.
La capătul acestei linii sunt cei doi poli: „Polul Nord”
geografic şi „Polul Sud” geografic. Polii magnetici ai
Pământului nu se află în acelaşi loc cu polii
geografici, distanţa între polul nord magnetic şi polul
nord geografic fiind de 1000 km!
Atmosfera Pământului este un amestec de
gaze. Conţine 78% azot, 21% oxigen şi 1% alte
gaze, are o grosime de 1.600 de km şi cântăreşte
5.700.000.000.000.000 de tone. Temperatura pe
Pământ este între -52º C şi +58º C.
Înainte să ajungă la ochii tăi, lumina pe care
Pământul o primeşte de la Soare conţine toate culorile curcubeului, adică: roşu, oranj, galben, verde,
albastru, indigo şi violet. Când lumina intră însă în
atmosfera Pământului, se loveşte de moleculele de
aer din care aceasta este formată. Aceste ciocniri
împrăştie mai mult culoarea albastră decât celelalte
culori. Astfel, cerul pare albastru.

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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La mare

RĂSĂRIT

Totul a început în ziua în care am participat la
olimpiadă. Datorită rezultatelor obţinute la aceasta am
primit din partea Primăriei Sectorului 5 un bilet de tabăra la
mare.
Am plecat în data de 1 septembrie spre marea pe care o
bănuiam aşteptându-ne. Nu eram singura, căci cunoşteam
două colege de liceu şi nu mi-a fost greu să-mi fac şi alte
cunoştinţe. În vacanţă oamenilor le este foarte uşor să lege
prietenii. Drumul mi s-a părut lung. Ajunşi în Costineşti am
fost cazaţi, iar eu eram nerăbdătoare să merg pe plajă. Ştiam
că marea este atât de aproape… era o zi însorită, iar plaja
era înţesată de oameni atât de veseli şi vioi, lângă marea atât
de rece şi calmă. Pe cer erau o mulţime de pescăruşi. Marea
era foarte albastră, iar valurile păreau mici dungi albe ce se
apropiau de ţărm. M-am aşezat pe nisipul cald, lângă
Obelisc, unul din simbolurile Costineştiului, o coloana albă
ce se pierde în zare, ca un simbol al libertăţii. Dar marea
este însăşi libertatea, iar eu nu îmi puteam lua ochii de la ea.
Am rămas aşa, ca hipnotizată, ştiind că sunt înconjurată de o
mulţime de oameni. Mă întrebam daca şi ei simt infinitul
mării. Îmi plăcea să mă plimb pe malul marii, să-mi simt
picioarele biciuite de valuri sau să stau pe stâncile de pe
faleză şi să privesc mişcarea valurilor. Marea strălucea în
lumina soarelui, iar între cer şi mare nu era decât o diferenţă
de nuanţă.
Marea era mereu altfel: uneori era calmă, cu valuri mici,
iar mişcarea ei mă liniştea şi respiraţia mi se oprea o clipă în
loc, iar altă dată era înspumată, agitată, cu valuri
ameninţătoare, ce se izbeau de stânci şi îmi biciuiau faţa şi
sufletul.
Ca şi marea, fiecare zi a fost deosebită. Într-o dimineaţă
am reuşit, cu multă greutate, să ne trezim ca să vedem
răsăritul, dar a meritat. A fost prima dată când am văzut
soarele răsărind din mare, într-un amestec de culori şi
nuanţe. Într-o altă zi am fost în staţiunile înconjurătoare:
Olimp, Neptun şi Jupiter. In fiecare zi mergeam la plajă, iar
muzica ne însoţea pretutindeni. Cel mai aşteptat moment al
zilei era seara când mergeam la discoteca unde ne distram
foarte bine.
Astfel, cele şapte zile de vacanţă la Costineşti au luat
sfârşit. Convinşi şi bucuroşi că în fiecare zi am făcut ceva
deosebit şi că ne-am distrat, ne-am urcat în trenul ce urma să
ne aducă acasă. Cred ca am stat atât cât trebuia pentru ca
marea să nu-şi piardă misterul. Anul viitor vom fi din nou
pe malul mării, mereu în căutarea de sine şi a infinitului.

Devreme, soarele îşi trimitea razele
aurii asupra pădurii, din creste în creste.
Pajiştea trezită surâdea cu toate picăturile de
rouă de pe vârfuri de iarbă. Ferigi lungi ţeseau pământului tablouri decorative. Era fără
sfârşit pădurea în majestatea ei monotonă.
Miresmele frunzişului încălzit se completau
cu liniştea copacilor cuminţi. Ziua se năştea
sub razele ocrotitoare ale soarelui înveşmântat în pânze de purpură, pe fundalul unui cer
încremenit într-un albastru fără pată. La marginea pădurii, zimţii brazilor muşcau, parcă,
din ziua cea nouă.
Mihaela Gabriela Ene

Gabriela Dumitru
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’

SEPTEMBRIE
Întâi mi-a căzut în păr o frunză
galben-aurie. Am surâs şi-am îndepărtat-o cu
nepăsare. Picături de ploie mi-au bătut discret
la geam, dar le-am alungat cu o ridicare din
umeri. Un fâlfâit grăbit de aripi mi-a înâlţat
privirea spre cer. Zburau în cârduri păsările.
Le-am salutat cu o zbatere de pleoape şi nu
le-am întrebat unde se duc. M-a-nvăluit
amurgul prea devreme, iar zorii mi-au zâmbit
târziu. Nu m-am neliniştit. Arome parfumte
şi ispititoare m-au făcut fericită, dar nu m-am
întrebat ce-i cu ele.
Totul trece. Se cutremură o frunză, o
floare. Într-o zi mi-a ajuns la urechi o tânguire: cri, cri, cri..., tare-s mic şi necăjit... Ce să
însemne oare plânsul greierelui? Îl mai aud,
din când în când şi parcă-mi strecoară în
suflet o uşoară tristeţe. Din ce în ce, tot mai
aproape, se strecoară dorul. Parcă miroase a
frunză de nuc verde-amar. Toate se adună în
văzul lung al aceleiaşi melancolii...
Trec umbre, vin umbre, fulgeră stele,
cad frunze, pâlpâie lumini. Totul te-nvăluie:
fum, clipă, argint, stea, flacără. Plânsul
greierelui răsună atât de adânc că nu mai ştii:
e dulce-frumuseţa ce se naşte din acestă taină
sau stinsa viaţă a toamnei?
Anita
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În ultimele decenii, s-au scris sute de mii de pagini pe tema
fenomenelor supranaturale, care au avut loc în ,,Triunghiul
Bermudelor”. Puţini sunt însă cei care ştiu că în colţul opus al
pământului se află o zonă similră ,,bermudelor”, unde se petrec
fenomene la fel de ciudate. La sud-est de arhipelagul nipon, se află o
zonă care din foarte multe puncte de vedere, seamănă cu ,,Triunghiul
Bermudelor”. Evenimentele misterioase petrecute aici de-a lungul
vremii seamănă izbitor de bine cu cele care au avut loc în ,,Triunghiul
Bermudelor”. Zona se află la 15 grade longitudine estică, iar
,,Triungiul Bermudelor” la 35 de grade longitudine vestică.
Legendele vechi chinezeşti susţin că în apele Pacificului, există o
zonă, poreclită ,,Marea Diavolului”, unde trăiau dragoni care puteau
stârni furtuni devastatoare. Aceste creaturi trăiau în palate situate sub
ape, iar construcţiile erau împodobite cu comorile luate de pe navele
scufundate de ele.
Chiar dacă este vorba doar de legende, este clar că fenomene
ciudate se petrec în ,,Triunghiul Bermudelor” încă de acum câteva
sute de ani, iar oamenii au încercat să le găsească o explicaţie.
Statisticile arată că un număr mult mai mare de nave s-au
scufundat în acea zonă, decât în altele similare. Tot aici au avut loc
numeroase fenomene de deviere a acului magnetic, întreruperi ale comunicaţiilor radio sau vârtejuri de ape. Din cauza numărului alarmant
de mare al acestor accidente, la începutul anilor `50, guvernul japonez
a declarat zona ,,foarte periculoasă pentru navigaţie”. Timp de aproape 30 de ani, guvernul de la Tokio a finanţat 6 expediţii ştiinţifice,
care ar fi trebuit să elucideze fenomenele misterioase. Cinci din aceste expediţii au dispărut fără urmă, iar cea de-a şaşea s-a întors fără
nici un rezultat.
O altă particularitate a ,,Triunghiului Dragonului” o reprezintă
modificările frecvente ale reliefului subacvatic.
Insule şi mase de pământ au apărut brusc la suprafaţă pentru a
dispărea la fel de brusc, în decurs de doar câteva zile. Deşi s-a
încercat explicarea fenomenului prin activitatea vulcanică foarte
intensă din zonă, modificări de relief au avut loc în momentele în care
activitatea vulcanică era într-o perioadă de acalmie.
De-a lungul timpului, oamenii au încercat să dea tot felul de
explicaţii acestui fenomen. De la existenţa unor găuri negre, răpiri de
extratereştri, trecerea într-o altă dimensiune, sau chiar înscenări ale
armatorilor pentru a încasa asigurările uriaşe.
Oricare ar fi adevărul, ,,Triunghiul Dragonului”, împreună cu
fratele său mai mare, ,,Triunghiul Bermudelor”, rămâne unul dintre
cele mai bine ascunse enigme ale Pământului.
Vlad Gabriel Panchici

Reconstituind anatomia craniului şi fiziologia ochiului
acestor fiinţe, dr. L.R. Croft,
biolog englez, susţine că
moartea dinozaurilor a fost
produsă de cataracte ale ochilor,
considerând că boala a fost
provocată de o creştere a
radiaţiei solare. Biochimiştii au
dezvăluit unele dintre
circumstanţele care determină
pierderea transparenţei cristalinului şi formarea cataractei la
ochi. Una dintre aceste circumstanţe este un mecanism
prin care structura moleculelor
de proteine din cristalin se
modifică. Cercetătorii au comparat modul în care fiecare din
aceste proteine reacţionează la
lumina soarelui, la animalele cu
sânge cald şi la cele cu sânge
rece. Probele de proteine purificate au fost introduse în tuburi
de sticlă pentru experimentare şi
au fost plasate la soare mai
multe săptămâni. Ei au descoperit că numai proteina nestabilă a animalelor cu sânge rece a
fost afectată de lumina soarelui.
Au ajuns la concluzia că cristalinul dinozaurilor trebuie să fi
fost lipsit de proteina stabilă şi,
în consecinţă, aceste animale au
devenit predispuse la orbire prin
cataractă, în condiţii de însorire
crescută.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Despre puţine trupe se poate spune că sunt în acelaşi timp o şcoală
(pe aici au trecut nume precum Nuţu Olteanu, Dan Bittman, Marty
Popescu, Sorin Chifiriuc, Florin Ochescu), o legendă şi o formaţie în
vogă. In rockul românesc, 1998 a fost anul Iris: un album superb, două
turnee prin ţară, un concert de zile mari cu o Polivalentă plină şi ofensiva
continuă, pentru că în această primăvară Iris-ul, aflat în cea mai stabilă
componenţă din istoria sa de 22 de ani, pregăteşte uri nou album.
„El se va numi «Iris 2000», piesele sunt aproape gata, acum
suntem în studiouri, unde înregistrăm maxi-single-ul ce precede albumul.
El va conţine o piesă nouă şi trei-patru piese din concertele ultimilor ani
şi va fi lansat la sfârşitul lunii. Vom pleca apoi într-un turneu de zece zile
prin ţară, ne vom prezenta single-ul în Constanţa, Braşov, Cluj, Iaşi, pe
Litoral, apoi în iunie intrăm în studiouri pentru a înregistra noul album,
pe care-1 vom lansa în septembrie-octombrie”, ne spune bateristul trupei,
Nelu Dumitrescu, singurul membru fondator al Iris-ului pe care-1 găsim
şi în actuala formulă.
- Aţi intrat într-un ritm de excepţie, pregătiţi un nou disc, după ce
– în octombrie – aţi lansat un album pe care mulţi îl consideră albumul
anului şi poate cel mai bun din discografia Iris: "Mirage".
- "Mirage" este un album elaborat, mai unitar, mai strâns. Nu ne-am propus de la bun început
asta, n-am zis "mamă, să vezi ce o să facem noi pe discul ăsta". Aşa a fost să fie, s-a potrivit. "Mirage"
a fost diferit de precedentul disc, "Lună plină", care are culoarea lui, iar noul album va fi – la rândul
lui – altfel decât "Mirage". Vor fi cel puţin 12 piese de rock melodios, între care şi două piese mai
vechi, care n-au fost înregistrate niciodată.
- Nu aţi „rupt gura târgului” doar cu albumul, ci şi cu turneele pe care le-aţi întreprins.
- Turneele astea le-am făcut noi singuri. De când ne-am pus pe treabă cu „Fundaţia Iris”, avem
de lucru, domnule! Adică nu mai stăm să aşteptăm de la alţii, când vor ei; nu, punem mâna şi
organizăm singuri. Am avut un turneu de 20 de zile cu lansarea albumului, apoi un nou turneu,
„Madrigal”, în 17-18 oraşe, iar la toamnă vrem să pregătim un turneu de 30 de zile. Avem propuneri,
oamenii ne aşteaptă, pentru că nu venim să cântăm mereu acelaşi program, ci mergem cu spectacole
aranjate frumos, cu idei noi. Am lucrat şi-n iarna asta în Poiana Braşov, Azuga, Predeal, s-a legat ceva
şi-i mai bine decât să stai degeaba. Asta este ideea: să cânţi, nu să aştepţi neapărat să câştigi bani.
- Aveţi o strofa pe „Mirage” care sună aşa: „Mă ridic rotind un ceas/ In mânecă ascund – un as
/ Timpul joacă dur –zic pas / Doar a nu mă prinde!”. Ei bine, cum a câştigat până acum Iris competiţia
cu timpul?
- Nu ştiu ce să zic, că niciodată nu m-am gândit la timp. Am fost nişte copii şi noi copii am
rămas până-n zilele astea. Avem o energie extraordinară şi eu zic că noi cântăm mai bine decât acum
15 ani, cântăm cu plăcere şi avem ceva de spus, noi încă mai lansăm mode, în show şi în muzică. Eu
nu m-am gândit niciodată că trupa are 20 de ani, nu mă iau după asta; sunt alţii care numără anii. Nu
contează, domnule, câţi ani ai! Dacă-s piesele bune, se cântă ca lumea şi-ţi faci treaba, nu contează.
Noi trăim numai din muzică şi asta-i partea bună la noi, avem o echipă sudată, nu suntem d'ăştia pe
care azi îi vezi, mâine nu, să umble teleleu, să aibă alte probleme. Ne place muzica şi ne batem pentru
ea; dacă avem idei diferite pentru un show sau o piesă, ne contrazicem, ne certăm, să ştii, nu stăm
indiferenţi: „Iasă, că daca a zis ăla e binee”. Un lucru bun este că-1 avem pe Mihai Godoroja,
producătorul nostru muzical, a cincea roată în angrenajul nostru. Avem o imagine, un plan coerent de
atac, ştim când să apărem la TV, când să concertăm, am acumulat ceva experienţă.
- Fie că vă aflaţi într-un club mic, într-o sală de teatru sau la Polivalentă, peste tot sunteţi
primiţi cu ovaţii; publicul a fost şi în momentele grele şi în cele bune alături de Iris. Se poate spune că
simte şi reacţionează cu aceeaşi pasiune pe care o pun în muzică membrii trupei?
- S-ar putea să fie exact aşa cum zici tu: să simtă aceşti oameni că noi muncim şi trăim pentru ei şi asta se vede, începând cu Cristi din faţă, care este
o fiară pe scenă. Se vede si se transmite – asta contează în primul rând, să transmiţi. Mi-am dorit de la început, am visat o sală în picioare, care să ne
aclame, să ne aplaude, iar asta cred că este o bună parte din Iris. In turneele recente am văzut mulţi tineri – e o plăcere foarte mare şi mă bucur că i-am
câştigat de partea noastră. Iris-ul a ieşit la lumina datorită reacţiei sălii, datorită publicului. Ţin minte că, în decembrie 1975, m-am întâlnit cu Nuţu Olteanu
şi cu Emil Lechinţeanu, şi ei mi-au zis: „Uite, Neluţule, facem o trupă de concerte, nu vii cu noi?”. Nu eram eu mare toboşar, ştiam doar două ritmuri să
bat, dar un an de zile am repetat zi de zi cu ei, de la trei după amiaza până la zece seara. Studiam de la jazz-rock până la punk, de pe un magnetofon. In
1977, Aurel Gherghel ne-a băgat ca surpriză într-un spectacol la Polivalentă şi după cele trei piese pe care le aveam în program, sala s-a ridicat în picioare
şi a strigat: „Iris”. Ei bine, din momentul ăla, se ştia că există o trupă de puşti (media de vârstă era de 18 ani), care se cheamă Iris. A doua zi, ne-au chemat
să înregistrăm piesele la radio, apoi la televiziune, şi am început să fim invitaţi în ţară pentru concerte.
- V-aţi lansat în chiar anul plecării Phoenix-ului din ţară. Aţi sperat vreodată că veţi prelua de la ei statutul de cea mai
iubită trupă rock din România?
- Nu m-am gândit la asta, dar vreau să spun că eu iubesc foarte mult trupa Phoenix, am studiat după Ţăndărică şi chiar leam spus-o. Prima noastră piesă, "Corabia cu pânze", are ceva din stilul Phoenix. Am
învăţat şi de la Phoenix şi de la Sfinx. Mergeam cu trupa la repetiţiile formaţiei lui Sorin
Chifiriuc („Curtea Veche”), le ceream voie şi asistam la repetiţii, vedeam cum cântă ei la
tobe, la chitară. Acum, aşa ceva nu se mai în tâmplă, toţi sunt mari şi tari, cu nasul pe
sus. Noi n-am fost şi nu suntem aşa, noi suntem nişte băieţi de treabă, vorbim cu orice
om de pe stradă.

IULIAN IGNAT
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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E primăvară şi creierul oamenilor e de multe probleme încărcat.

Ce le pasă lor de un băiat de cartier... de un drogat?
Unii închid ochii, alţii îl ocolesc, puţini îl ajută.
De aceea el se afundă din ce în ce mai mult în mocirlă.
E înainte de criză şi stă ascuns într-o scară de bloc.
Vrea să-şi ia doza, dar nu are banii... a ajuns sărăntoc.
Intru în scară şi dau ochii cu el, fără să vreau,
E înlăcrimat, îi tremură mîinile şi-mi cere cu el să stau.
Parcă împins de la spate mă aşez lângă el pe scară.
Mă uit la el speriat, povestea lui mă înfioară.
Aveam 15 ani, eram doar un copil fără minte.
Au venit cu o ţigară, au spus să trag adânc în piept.
O să simt cu adevărat că mă ridică la cer,
Nu ştiam la ce să mă aştept.
Am tras câteva fumuri şi peste câteva momente mă luase...
Fără să-mi dau seama am ajuns un drogat, fără cale de
întoarcere.
Ţin minte că a doua oară a fost în baie la şcoală.
A fost tot cinstea lor, atunci am tras-o pe toată.
Când am ajuns în clasă, parcă eram turbat.
Râdeam şi plângeam, nu mă mai stăpâneam...
Eram drogat...
A treia oară...
Păi, cum a fost şi a treia oară?
Da, frate!
Nu mai aveam scăpare.
Devenisem dependent de marijuana...
Unde eram?...
A... a treia oară... a fost nasol... era pe bani.
M-am dus acasă şi i-am păcălit pentru prima dată pe
părinţi.
De atunci nu am mai numărat de câte ori am tras,
Dar ţin minte că pentru marfă m-am apucat de furat.
Într-o seară când ne-am întâlnit toţi băieţii,
A venit dealerul cu o tavă pe care erau nişte injecţii.
Am băgat la îndemnul celorlalţi, neştiind ce fac
A fost bine... eram pentru prima dată fericit... eram în cap...
Devenisem, din noaptea aia oribilă, dependent de heroină.
Le-am spus părinţilor să mă ajute, dar m-au dat afară din casă.
După o săptămână de furturi, pentru prima dată m-a prins garda.
Atunci... ai mei s-au hotărât să mă ajute să scap de dependenţă...
Pentru ei a fost...
N-a apucat să termine povestea...
Tremura tot mai tare, începea criza...
Ţipa, dădea cu pumnii în pereţi, înjura...
Au fost momente de coşmar...

Nu ştiam ce să fac...
Plângea...
Îmi cerea disperat o pastilă...
I-am spus că n-am, dar îl pot ajuta...
S-a liniştit, am plecat amândoi... a prins momeala...
L-am minţit...
Credea că o să-i fac rost de marfă.
Nu ştia că vroiam să-l duc la dezintoxicare...
Speram să-i salvez viaţa...

Victor
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Ţ I N T Ă
În fiecare număr vă vom
prezenta imagini din toate
colţurile ţării, care mai de care
mai şocante dar şi mai comice.
Ele vor prezenta: greşeli
gramaticale
folosite
în
magazine şi nu numai, mesaje
puse în locuri unde nimeni nu
se aşteaptă, gropi lasate la
deruta
şoferilor,
lucrări
neterminate ale marilor firme
de distribuţie, etc. Vom da
note pentru fiecare dintre ele şi
la sfârşit o vom vota pe cea
mai „adevărată”.
În acest număr vă
prezentăm un caz incredibil
care arată încă o dată nivelul
de cunoştiinţe în materie de
limbă română, pe care îl au
vânzătorii şi, nu în ultimul
rand, patronii magazinelor
bucureştene.
Astfel, dacă aţi avut
ocazia să mergeţi pe strada
Amurgului, situată exact lângă
Piaţa Rahova, probabil că aţi
văzut şi magazinul din
imagine, care se ocupă cu
deşeuri de hârtie. Probabil că
se ocupă atât de mult, încât nu
a mai fost atent nimeni atunci
când vânzătorul, mai spre
„ultima tinereţe”, a scris
obişnuitul anunţ cu „Deschis”
respectiv „Închis”. Până aici
totul e bine, numai că româna
mai joacă feste unora printre
care şi vânzătorului. El a scris
cuvântul închis cu „â”. Mai
dureros este că nici patronul nu
a observat greşeala. Ne
întrebăm: Nu îl interesează ce
scrie pe uşa magazinului său,
sau a considerat că e scris
corect???
Oricum, noi îi acordăm
vânzătorului nota 2 pentru
cunoştiinţe de limba română.
Ce părere aveţi?!

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Dragă fiule,
Îţi scriu aceste rânduri ca să ştii că îţi scriu. Dacă primeşti această scrisoare înseamnă că a ajuns cu
bine. Dacă nu o primeşti, atunci să mă anunţi pentru a ţi-o mai trimite o dată. Îţi scriu încet pentru că ştiu că tu
nu citeşti prea repede.
Acum câteva zile tatăl tău a citit că marea majoritate a accidentelor se petrec la o distanţă de un
kilometru de casă. De aceea ne-am hotărât să ne mutăm mai departe. Noua casă este minunată! Are şi maşină
de spălat, dar nu ştiu sigur dacă merge. Ieri, am băgat lenjeria în ea, am tras de manetă, şi de-atunci n-am mai
văzut-o. Vremea pe aici nu e foarte rea. Săptămâna trecută n-a plouat decât de două ori. Prima dată, ploaia a
ţinut 3 zile, a doua oară 4 zile.
Apropo de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus că dacă o trimitem cu nasturi, cum sunt ei
grei, o sa coste mai mult; atunci am tăiat nasturii si i-am pus în buzunar.
În sfârşit, l-am îngropat pe bunicu’; l-am găsit când ne-am mutat. Era în dulap din ziua în care a
câştigat la „De-a v-aţi ascunselea”. Să-ţi mai zic ca alaltăieri a explodat bucătăria şi tatăl tău şi cu mine am
„zburat” din casă. Ce emoţie! A fost pentru prima dată după mulţi ani când tatăl tău şi cu mine ieşim împreună
undeva. A venit doctorul să vadă dacă suntem în regulă, şi mi-a
pus un tub din sticlă în gură. Mi-a zis să nu vorbesc 10 minute.
Tatăl tău s-a oferit să cumpere tubul acela. Şi dacă tot vorbim  Cedez corigenţă la limba română în
de tatăl tău, te anunţ că şi-a găsit de lucru, e foarte mândru de
schimbul unei corigenţe la fizică.
asta. Lucrează peste aproape 500 de oameni. L-au angajat să  Vând ghiozdan confort 1 decomandat
tundă iarba în cimitir.
cu îmbunătăţiri. Relaţii la tel:
Sora ta Julia, cea care s-a căsătorit cu soţul ei, a născut
969782351000.
în sfârşit, dar nu ştim încă sexul copilului. N-aş putea încă să-ti
 Vând secretul tocilarului. Relaţii la
spun dacă eşti unchi sau mătuşă. Tatăl tău a întrebat-o pe sora
clasa a X-a A.
ta, Lucia, dacă mai este însărcinată. Lucia i-a zis ca da, în 5
 Vând copiuţe la distracţie. Marfa
cinci luni de-acum; atunci a întrebat-o dacă e sigură ca e al ei.
vânduta nu este garantată.
Ea i-a răspuns sigură că da. Ce fată sigură, câtă mândrie! Aşa
fată, aşa tată! Vărul tău Paul s-a căsătorit şi se roagă în fiecare  Vând plictiseală molipsită de la ora de
matematică. Atenţie! Produsul
zi în fata soţiei lui. E fecioară! Nu l-am mai văzut pe unchiul
menţionat este proaspăt.
Vasile, ăla care a murit anul trecut...
Cel mai rău e fratele tău mic, Ionuţ. A încuiat maşina şi  Sunt o bună copiatoare. Caut partener
pe măsură. Pentru informaţii sunaţi la
a lăsat cheile înăuntru. A trebuit să se ducă până acasă să aducă
C94 C73. Nr fără suprataxă.
dublura ca să ne scoată pe toţi de acolo.
Bine, fiule. Nu pot sa-ţi trec adresa pe plic pentru că  Angajez sufleor de meserie. PS mă
ascultă la istorie.
n-o ştiu. De fapt, ultima familie care a locuit aici a plecat cu

Caut caiet de matematică uitat în
numerele pentru a le pune la noua adresă.
laboratorul de informatică. Relaţii la
Daca o vezi pe Margareta, transmite-i salutările noastre.
Uiteu Pantelică.
Daca n-o vezi, nu-i spune nimic.
 Caut caiet notiţe! Recompensă celui
ce mi-l va aduce ars.
Mama ta care te adoră,
Cătălina
Antoaneta
P.S. Aveam de gând să-ţi pun şi nişte bani, dar deja am închis plicul.

Digit
Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”
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Unii elevi din liceul nostru sunt adevăraţi campioni. Unul dintre ei este Enăchescu
Valentin de la clasa a XII-a E. El a avut amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări.
- Ce stil practici?
- Shotokan. Este ceva deosebit de celelalte stiluri, dar nu oricine îl poate practica.
- Ai avut dificultăţi în urmărirea acestui scop? În afară de antrenamentele care sunt
extrem de dificile, s-a opus cineva, părinţii sau şcoala?
- Nu, părinţii m-au susţinut şi încă mă mai susţin, iar şcoala nu mi-a îngreunat situaţia
şi într-un fel m-a susţinut.
- Ce planuri ai pentru viitor?
- Singurul lucru la care mă gândesc în acest moment este să intru la facultate.
- Mai precis ?
- La A.S.E.
- Multă baftă în continuare!
- Mulţumesc.

Premii câştigate până în prezent
Campionate Naţionale
 1999 Braşov – locul III
 2002 Făgăraş – locul III
 2002 Bucureşti – locul III
 2003 Satu Mare – locul I

 Echipa de fotbal masculin a liceului a
tratat cu superficialitate amicalurile contra
echipei Liceului Teoretic „Ion Barbu”. Ambele
partide au fost câştigate de cei din „Barbu”.
Primul meci a fost câştigată cu scorul de 3-0.
Pe parcurul celei de-a doua întâlniri, ai noştri
au dat impresia că pot să învingă, dar nu au
reuşit. Scor general după cele doua amicaluri
10 – 6 pentru echipa Liceului Teoretic „Ion
Barbu”. Să sperăm că vom avea rezultate mai
bune.
 Echipa de basket a liceului, în ciuda unui
meci extrem de reuşit, a fost învinsă la o
diferenţă de 8 puncte.
 Echipa de fotbal masculin a liceului a fost
învinsă la un scor frumos 5-3 de ,,Energetic’’.
Păcat! Parcă începuseră să-şi revină după ce
au reuşit să-i învingă pe cei de la
,,Bolintineanu’’, într-un alt meci amical
disputat zilele trecute.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’

Cupe
 1998 Banca Populara – locul II
 1999 Copilului – locul II
 2000 Copilului – locul I
 2002 Primăverii – locul II
 2002 1 Decemrie – locul II
 2003 Karate – locul III

În sala de sport, pe 27 octombrie, echipa de
handbal masculin a liceului a reuşit să învingă,
în finală, pe cei de la „Moţoc”. Doar la un gol
diferenţă, au reuşit să ne aducă titlul de
campioni pe sector.

Cu toate că majoritatea componentelor echipei de
fotbal feminin a liceului nu au practicat niciodată
acest sport, au dat dovadă de maturitate în meciul
amical pe care l-au susţinut împotriva echipei de la
Ion Barbu, câşigând cu 2-0. Trebuie să recunoaştem
că unele jucătoare de la noi au făcut diferenţa.
În ultimul meci disputat, cu echipa Colegiului
„Energetic”, fetele au zdrobit, umilit, sau cum vreţi săi spuneţi, câştigându-l la scorul de 6-1. Bravo fetelor!
Sunteţi singurele care daţi dovadă de maturitate în
acest liceu. Încă o dată mai zic, împrumutaţi-le spiritul victoriei şi băieţilor căci deocamdată nu-l au!
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În perioda 13-18 octombrie, în liceul nostru s-a desfăşurat campiontul anual de fotbal. Au luat startul
16 echipe. Clasele care au participat anul acesta au fost: 9A, 9B, 9D, 9E, 10A, 10D, 10E, 11A, 11B, 11C,
11D, 11E, 12A, 12B, 12D, 12E. Pentru a se putea înscrie, fiecare elev a plătit suma de 30.000 lei. Aceşti bani
s-au adunat şi astfel au fost premiate: cu 1.500.000 lei echipa campioană, cu 700.000 lei echipa clasată pe
locul doi şi cu 500.000 lei echipa care s-a clasat pe locul al treilea. După primele 4 zile s-au stabilit finalistele
şi echipa de pe locul 3. Finala mică s-a disputat între echipele 11A şi 9B câştigătoare fiind 11A. În finala mare
s-au luptat echipele de la 11D, campioana en-titre şi 12B. 11D a învins cu scorul de 2-1 si a devenit
campioană a liceului. Vă prezentăm o schemă cu meciurile şi scorurile înregistrate în acest an.
11 D – 12 B
2–1
9 B – 11 A
4–8

11 A – 11 B
(4) 2 – 2 (3)

11 A – 11 C
3–1

11 B – 11 E
(2) 2 – 2 (1)

11 A – 11 D
2–8

9 B – 12 B
2–3

10 D – 11 D
7–4

9B–9E
3–2

10 D – 12 E
(2) 1 – 1 (1)

11 D – 12 A
6–3

9 B – 10 A
5–0

12 B – 12 D
4–2

9 E – 10 E
3–0

9 A – 12 B
2 – 12

9 D – 12 D
1–3

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Pe baza voturilor publicului, cel mai tare banc
din lume a fost ales cel prezentat de un psihiatru din
Manchester, Gurpal Gossal. Bancul sună aşa:
„Doi vânători erau undeva, într-o pădure. La
un moment dat, unul dintre ei se prăbuşeşte la
pământ, fără suflare, cu ochii daţi peste cap. Celălalt
scoate repede celularul şi sună la Salvare.
- Prietenul meu a murit. Ce să fac? strigă el în
receptor.”
La care operatorul răspunde:
- Mai întâi, calmaţi-vă şi eu o să vă ajut.
Acum să ne asigurăm că e într-adevăr mort.”
Se lasă tăcerea, după care se aude zgomotul
unei împuşcături. Tipul pune mâna pe telefon şi zice:
- OK, si acum ce facem?…”
În afara clasamentului general, cercetătorii au
întocmit şi topuri pe naţiuni. Astfel, americanilor, cea
mai tare poantă li s-a părut a fi următoarea:
„Doi prieteni erau într-o zi pe terenul de golf.
Unul dintre ei tocmai se pregătea să lovească,
moment în care zăreşte o lungă procesiune funerară
trecând prin apropiere. Tipul se opreşte cu crosa în
aer, îşi scoate şapca, închide ochii şi lasă capul în jos
cufundat în rugăciune. Prietenul său zice:
- Vai, e cel mai frumos şi mai mişcător gest pe
care l-am văzut vreodată. Eşti un om absolut
nemaipomenit.
Iar celălalt răspunde:
- Ce vrei, am fost căsătoriţi 35 de ani…”
Bancul preferat de scoţieni are şi el legătură
cu moartea:
„Vreau să mor liniştit, în timp ce dorm, la fel
ca bunicul meu. Nu ţipând de groază ca pasagerii lui.”

Un număr recent al unei reviste a publicat
următoarea poveste:
Se pare că Administraţia Federală a Aviaţiei
Americane are un dispozitiv unic pentru testarea
parbrizelor de la avioane. Dispozitivul este o armă
care lansează un pui mort asupra parbrizului
avionului cu viteza aproximativă la care zboară
avionul. Teoria este că, dacă parbrizul rezistă la
acest test, va rezista unei coliziuni reale cu o
pasăre în timpul zborului.
Englezii au fost interesaţi de acest fapt şi au
vrut să testeze un tren de mare viteză pe care-l
construiau. Au împrumutat dispozitivul de lansare
a puiului de la americani şi au tras. Puiul balistic
nu numai că a făcut bucăţi parbrizul, ci a trecut şi
prin scaunul mecanicului, a distrus un panou de
comandă şi s-a înfipt în peretele cabinei în care se
afla motorul. Britanicii au fost uimiţi şi au cerut
americanilor să revadă testul.
Americanii au revăzut datele şi au trimis o
recomandare: „Folosiţi pui dezgheţaţi.”

Eşti analfabet? Scrie-ne azi şi te ajutăm pe gratis!
Service Auto. Ridicăm şi livrăm maşina gratuit.
Dacă ne încerci o dată, nu mai pleci în altă parte!
Vând câine. Mănâncă orice şi îi plac foarte mult
copiii!
Căutăm bărbat pentru lucru la fabrica de dinamită.
Trebuie să fie dispus să călătorească.
Prăjitor de pâine. Un cadou apreciat de întreaga
familie. Arde pâinea automat.

Maşini uzate. De ce să te duci în altă parte ca să fii
Canadienii au votat pentru următoarea glumă:
păcălit? Vino aici!
„Când NASA a început trimiterea de
astronauţi în spaţiu, s-a descoperit că pixurile nu Căutăm un om care să aibă grijă de un lot de vaci
funcţionează în imponderabilitate. Pentru a rezolva care nu fumează şi nici nu bea.
problema, oamenii de ştiinţă americani au cheltuit 12 milioane de dolari şi s-au chinuit câţiva ani ca să
realizeze un pix care să scrie chiar şi în lipsa gravitaţiei, ţinut cu susul în jos, sub apă, pe orice suprafaţă,
inclusiv sticlă şi la orice fel de temperatură, de la condiţii de îngheţ până la 300 grade Celsius. Ruşii au folosit
un creion.”
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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