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1 DECEMBRIE 1918 – 1 DECEMBRIE 2011
93 de ani de la Marea Unire

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român, anul triumfului idealului naţional, anul
încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea
statului naţional unitar.
Organizaţi în state separate din punct de vedere politic, ameninţaţi mereu de expansiunea
vecinilor mai puternici, cu părţi din teritoriul românesc – Transilvania, Banat, Bucovina,
Basarabia, Dobrogea – anexate de cele trei mari imperii, otoman, habsburgic (din 1867 austroungar) şi rus, românii şi-au păstrat dintotdeauna conştiinţa că aparţin aceluiaşi popor, că au
aceiaşi origine. Această conştiinţă a unităţii de neam a românilor a fost consolidată de
permanentele si multiplele relaţii politice, militare, economice si culturale între tarile române dea lungul întregului ev de mijloc. Secolul al XIX-lea – denumit şi ,,secolul naţionalităţilor” – a
adus în spaţiul românesc o noua realitate, cea a naţiunii române, în cadrul căreia s-a cristalizat
conştiinţa unităţii naţionale, a conştiinţei destinului comun – trecut, prezent şi viitor.
Desăvârşirea unităţii naţionale a românilor la sfârşitul primei conflagraţii mondiale
trebuie înţeleasă ca o firească împlinire, ca o necesitate istorică impusă de evoluţia statului
naţional şi de necesitatea desăvârşirii sale şi nu ca urmare a efortului militar al României. Nu
primul război mondial a creat România Mare; el a fost doar ocazia. România a intrat în război
pentru eliberarea provinciilor asuprite si pentru întregirea tarii, idealul Unirii afirmându-se intens
prin eforturi, jertfe si eroism pe câmpurile de lupta din Transilvania si Dobrogea, de pe Valea
Jiului si de pe Argeş, ca si pe cele de la Mărăşti, Mărăşeşti, si Oituz. Nu o victorie militara a stat
la temelia statului naţional român, ci actul de voinţă al naţiunii române. Sacrificiile ei în
campania anilor 1916 si 1917 au fost răsplătite de izbânda idealului naţional, în condiţiile
prăbuşirii autocraţiei ţariste, urmata de instaurarea regimului comunist si a destrămării monarhiei
austro-ungare, precum si al afirmării dreptului popoarelor la autodeterminare pe baza principiului
naţionalităţilor.
Cei dintâi care au pus în aplicare dreptul la autodeterminare au fost românii dintre Prut si
Nistru. Primul pas a fost făcut la 21 noiembrie/4 decembrie 1917 când Sfatul Tarii a proclamat
“Republica Democratica Moldoveneasca” – urmat de cel din 24 ianuarie/6 februarie 1918 când
s-a adoptat declaraţia de independenta. Încununarea acestor acţiuni s-a împlinit la 27 martie/9
aprilie 1918, când Sfatul Tarii de la Chişinău, ales prin vot universal, direct, egal si secret a decis
cu majoritate de voturi unirea cu România a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia)
“în hotarele sale dintre Prut, Nistru, Dunare si Marea Neagra si vechile graniţe cu Austria, ruptă
acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldave”.
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Acelaşi rol de protecţie l-au îndeplinit şi trupele române intrate în Bucovina la cererea
Consiliului National Român, ca urmare a dezordinilor provocate de retragerea unităţilor militare
austriece si a bandelor de ucraineni, împiedicând totodată intenţiile Consiliului National
Ucrainean de a alipi nordul Bucovinei la Ucraina. Intervenţia armatei române s-a făcut după ce
Constituanta – adunare din 14/27 octombrie 1918 – a decis “unirea Bucovinei integrale cu
celelalte tari româneşti într-un stat naţional independent, în deplina solidaritate cu românii din
Transilvania si Ungaria”.

La 1 Decembrie 1918, în inima Transilvaniei, la Alba Iulia, votul Marii Adunării
Naţionale pentru unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei si Maramureşului cu România,
aclamat de o impresionanta adunare populara, încununa celelalte acte de unire de la Chişinău (27
martie/9 aprilie 1918) si Cernăuţi (15/28 noiembrie 1918) prin care Basarabia si Bucovina
reveneau în hotarele României. Aceasta Românie, în graniţele sale fireşti, s-a făcut de la sine,
peste îndoielile si erorile clasei politice, ajutata ce-i drept si de un nemărginit noroc” – datorat
destrămării concomitente a celor doua imperii rus si austro-ungar ce înglobau ambele teritorii
româneşti, după cum scria unul dintre artizanii Unirii ei, generalul Radu R. Rosetti. Adunările
reprezentative si organele lor – Sfatul Tarii, Consiliul National Român din Bucovina, Consiliul
National Român Central – prin hotărârile lor liber consimţite au exprimat năzuinţele poporului
român înfăptuind unirea provinciilor româneşti cu patria mama într-un cadru democratic, prin
acte de voinţa liber exprimata, pe teritoriu românesc, înainte ca pacea sa pună capăt formal – prin
tratate internaţionale – primului război mondial.
“…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia
ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui
guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit
cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici,
pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]

POPA ADRIANA
CLASA A X-A F
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TOTUŞI, VINE MOŞ CRĂCIUN…

După un semestru alergat, cu evaluări iniţiale, materie
peste materie, teste, teze şi multă agitaţie în mare parte inutilă,
la orizont se arată… Moş Crăciun. El vine odată cu mult
aşteptata vacanţă de iarnă şi sperăm ca din barba-i albă să
cearnă şi ceva nea.
Mult a fost, puţin a rămas până ce ne vom bucura de
bradul de Crăciun, de mese în familie, de căldura colindelor şi
de clinchetul lin al clopoţeilor ce vor anunţa colindătorii.
Odată cu Crăciunul, ne apropiem şi de Noul An care vine în locul celui aflat deja la final.
Acum, uitându-ne în urmă a fost un an bun din mai multe puncte de vedre: multe activităţi
curriculare şi extra curriculare, dar şi mai puţin bum, gândindu-ne la eşecul de la bac. Dar, cum
toate se duc ,,ca valul”, vorba poetului, a trecut şi acesta şi imediat vine celălalt, care sperăm să
nu se mai repete.
Ce ne dorim pentru ANUL NOU, 2012? Păi, în primul rând, sănătate şi apoi, dorim ca
anul şcolar să se deruleze lin, fără evenimente neplăcute. Apoi, la final, dorim să culegem roade
mai bogate decât în anul precedent. Mai dorim ca în luna mai să sărbătorim cu toţii cei 10 ani de
când şcoala poartă numele genialului Brâncuşi, cel care ne-a trasat sensul zborului cioplit în
piatră.
Vom avea mult de lucru, dar asta nu ne sperie. Avem încredere în elevii noştri care vor da
ceea ce au mai bun, pentru a marca aşa cum se cuvine un deceniu de ,,brâncuşianism”. Avem în
proiect şi o excursie, cu cei mai buni dintre elevi, pe meleagurile lui Brâncuşi, la Hobiţa(Tg.Jiu).
Dar, pentru ca visele să devină realitate, avem nevoie de implicarea tuturora, elevi,
profesori, întregul personal al şcolii. Şi nu mă îndoiesc că împreună, vom reuşi.
Până atunci doresc tuturor elevilor şcolii şi familiilor lor un an cât mai binecuvântat de
Dumnezeu. La fel şi dascălilor care numai împreună cu elevii pot avea sentimentul lucrului bine
făcut.
,,LA MULŢI ANI, 2012!”
DIRECTOR,
PROF. RODICA PÂRVAN
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NOAPTE DE VIS (Silent Night)

In germană: Stille Nacht, heilige Nacht
Literal: Noapte tăcută, noapte sfântă
-

este un cântec de Crăciun.
Versurile originale au fost scrise în germană de un
preot austriac Yoseph Mohr pe o melodie de Franz
X. Gruber.
Cântecul a fost prezentat pentru prima oară în
noaptea de 25 decembrie 1818 într-o biserică
mică ,,Sfântu Nicolae” (St. Nicolaikirche) din staul Oberndorf pe lângă Salzburg unde s-a
născut şi renumitul compositor austriac W.A. Mozart.
Biserica a fost dărâmată în anul 1900 şi în locul bisericii s-a construit o capelă cu numele de
,,Stille-Nacht-Gedächtniskapelle”.
Pe lângă capelă se află un muzeu care este vizitat de turiştii din toată lume, mai ales în luna
decembrie.
Cântecul a fost tradus în 130 de limbi ţi circulă în peste 300 de variante.
Versurile originale:
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft. Einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh.

Cântecul original cuprinde şase strofe.
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Varianta în limba română:
Noapte de vis, timp prea sfânt.
Toate dorm pe pământ,
Doar două inimi veghează,
Pruncul dulce visează
Într-un leagăn de vis,
Într-un leagăn de vis!

WEIHNACHTSREZEPTE

1 L heissen Hagebuttentee ( 1 litru de ceai de măceşe )
1 Tasse Orangensaft (o ceaşcă de suc de portocale )
1 Esslöffel Honig ( 1 lingură miere )
1/2 Teelöffel gemahlenen Zimt, ( 1/2 linguriţă scorţişoară )
1 Messerspitze Nelken(un vârf de cuţit cuişoare)
und 1 Esslöffel Zitronensaft ( zeamă de lămâie 1 lingura )

“Schmeckt sehr gut”!

PROFESOR:
ELEV:
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AMBRUS ILSE
ONIGA ADRIANA

POVESTEA COLŢULUI VERDE

Motto: „Educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul
natural”
Povestea Colţului Verde a început în urmă cu 5 ani, implicându-se elevi din clasele a
IX-a şi a X-a coordonaţi de doamnele profesoare Ştefu Marcela, Bartok Piroska şi Păduraru
Oana.
Participarea la acest concurs a constat în implicarea totală, astfel că ne-am dedicat
timpul liber iubirii faţa de natură. Colţul Verde este amenajat în holul central al clădirii şcoli la
parter, unde sunt expuse materiale ecologice astfel încât să influenţăm elevii pentru a avea un
mediu cât mai curat.
Ecologia îşi va atinge scopul atunci când se va reuşi ca tânăra generaţie să fie convinsă
de necesitatea ocrotirii naturi. Colţul Verde are o suprafaţă de aproximativ 2 metri pătraţi şi este
alcătuit din:
-

Un panou cu articole confecţionate din materiale ecologice
O măsuţă pe care am aşezat cutia pentru baterii uzate
O piramidă făcută din carton etc.
Cel mai impresionant este afişul cu păpuşa creat de elevul clasei a X-a A.
Această etapă a decurs foarte bine şi aşteptăm cu nerăbdare etapa a doua din
semestrul doi care poartă numele de „Colectarea deşeurilor’’
Pentru o desfăşurare mai bună, IMPLICĂTE ŞI TU !

BÖGÖZI LAURA DIANA
GAVRILUŢĂ OLGA CRISTINA
CLASA A X-a A
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BALUL BOBOCILOR – 2011
Balul bobocilor de anul acesta s-a desfăşurat în cantina
şcolii...un lucru minunat. Distracţia a fost pe măsură, muzica pe
toate gusturile iar buna dispoziţie s-a instaurat cu rapiditate.
Concursurile şi diferitele activităţi m-au ajutat foarte
mult să socializez cu noi colegi, cât şi cu profesorii.
Organizatorii au reuşit să coordoneze o petrecere într-un stil
original şi neaşteptat, arătându-ne adevărata vârstă şi
frumuseţile ei Ce minunat! Iată ce elevi avem...ştiu ce este
bine, ştiu ce vor şi chiar reuşesc.
Balul a avut loc pe data de 10 Noiembrie 2011. La acest
bal au participat elevii din clasele:
IX-A: Toncu Robert, Androne Andrei - Mr.Still, Costea Caruna, Baciu Mădălina-Miss
popularitate, Fodor Alexandru
IX-B:Lupaşcu Robert-Mr. Boboc, Lupu Răzvan-Mr.popularitate, Căprariu George, Grosu
Gabriela, Denes Szinti Viola-locul III
IX-C: Şerban Maria-Miss boboc, Sas Andrea Loredana-locul II, Szendrei Andreea, Ciupitu
Ionel-locul III, Lăutar MariaMiss eleganţă
IX-D: Lupu Lucica, Dadu Ioan, Coman Ionuţ Marian-locul II, Dima Cosmin, Preda Vladuţ,
Jitea Iuliana
Organizatorii acestui bal au fost din clasele:
X-A: Furcsa Monika, Diana Bogozi
X-B: Nemeth Levente, Şerban Cătălin
X-F:

Iano Timea, Mămăligoi Gabriela, Covaci Georgiana

Cu mult drag ne-au mai ajutat şi elevii din clasa a XI-A cu muzica: Bursuc Adrian, Lambrino
Răzvan
PROBE:
Prezentare+defilare, Căutarea Comorii, Dansul, Piramida,Să ghicească fata ce mimează băiatul
CONSIDERĂM CĂ BALUL DE ANUL ACESTA A FOST O REUŞITĂ

MĂMĂLIGOI GABRIELA - CLASA a X-a F
8

Tradiţii în Europa :

CRĂCIUNUL LA VIENA
În decembrie târgurile de Crăciun devin punctul de atracţie principal din Viena, o tradiţie
care s-a păstrat încă din secolul al XVII-lea.
Târgul de Crăciun ~Christkindlmarkt~ deschis în centrul Vienei începând cu 13 noiembrie
până pe 24 decembrie este unul dintre cele mai vechi şi colorate din Europa. Peste 150 de
standuri, care vând preferatele din toate timpurile, cum ar fi : vată de zahăr, castane prăjite,
”wursts” ~ cârnaţi tradiţionali, murături, turtă dulce, ”Apfelstrudel” ~ strudel cu mere, lumânări,
globuleţe, o multitudine de jucării din lemn – atrag un număr fabulos, de 3 milioane de vizitatori
în fiecare an. Mirosul mirodeniilor şi al vinului fiert, dar mai ales luminile multicolore
transformă totul într-o magie de Crăciun.
Însa să nu uitam nici de preţurile cam ,,piperate”.
Frohe Weihnachten ~ Crăciun Fericit!

Köln ~ ORAŞUL MAGIC~ CU 7 PIEŢE

Köln găzduieşte anual cele mai importante şapte
târguri de Crăciun, ce atrag în această perioadă
milioane de vizitatori şi turişti.
Unul dintre cele mai atractive târguri este cel de la
Neumarkt, care păstrează şi acum tradiţia standurilor
din perioada anilor '70. În top intră şi Târgul Medieval
de Crăciun, care îşi încântă vizitatorii cu muzică live şi
produce artizanate. Târgul este deschis pănă pe 23
decembrie, iar printre produse se numără faimosul vin
fiert cu scorţişoară, merele coapte cu mirodenii şi migdalele prăjite.
Să nu uităm, că anul acesta titlul de ,,Cel mai frumos târg de Crăciun” din Europa a fost
câştigat de oraşul Köln.

ŞIMONCA ANDRADA – CLASA a XII-a
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EXCURSIE LA BUCUREŞTI
Într-o zi în timp ce eram la ora de turism,
o colegă a spus că nu ar strica dacă am face o
excursie acum cât vremea ne permite.
Doamna profesoară Mocanu Claudia, nea aprobat ideea, dar întrebarea era: unde? Într-un
final, am ieşit din impas şi am hotărât împreună
să mergem la Târgul de turism din Bucureşti, ce
s-a organizat la Casa Poporului. Într-o săptămână
ne-am adunat un autocar de 50 de elevi din
clasele 9-12. Traseul către Bucureşti a fost
următorul: Sf. Gheorghe – Braşov – Predeal –
Buşteni - Sinaia – Comarnic – Bucureşti. Odată
ajunşi la Bucureşti am vizitat impunătoarea Casă a Poporului – principalul obiectiv turistic ce
găzduia peste 80 de firme de turism naţionale şi internaţionale care îşi prezentau ofertele
vizitatorilor.
O parte din elevii şcolii noastre, după ce au vizitat standurile firmelor au participat la un
concurs de tăiat buşteni, iar alţii au escaladat pe un panou alpin. Următoarea ţintă a fost Muzeul
de ştiinţe naturale ,,Grigore Antipa” unde am vizitat o expoziţie ce cuprindea specii de animale
şi păsări împăiate(de pe toate continentele), însă ce ne-a impresionat cel mai mult au fost
scheletele de dinozauri şi mamuţi. Pe parcursul drumului, în autocar a fost o atmosferă de bună
dispoziţie, unde s-a cântat, s-au făcut glume şi s-au prezentat informaţii referitoare la zonele
geografice prin care am trecut fiind îndrumaţi de doamna profesoară Bartok Piroska, lăsând o
impresie plăcută elevilor din clasele mici.
,,Unde-s mulţi puterea creşte şi distracţia sporeşte!!!”
Mii de mulţumiri organizatorilor: Bartok Piroska –
profesor de geografie, Mocanu Claudia – profesor în
dezvoltarea turismului.

MARIN IOANA - CLASA A XII –A LICEU
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O SINGURĂ DATĂ AM FOST ...BOBOCEL!

Şi anul acesta ca în fiecare an am păstrat tradiţia cu organizarea balului bobocilor din
internat. Acesta a avut loc pe data de 24.11.2011.
După cum bine ştim acest concurs a fost organizat de elevi mai mari in special de clasa
XII- Liceu în colaborare cu doamnele pedagoge Grigoraş Mihaela şi Novac Liliana.
Au participat la concurs 8 perechi, fiecare pereche fiind supusă la diferite probe, cei mai
buni şi descurcăreţi fiind răsplătiţi cu numele de Miss şi Mister Internat.
Însă pentru a-i delibera pe câştigători am avut nevoie de un juriu , acesta fiind format din
: Doamna Dir. Pârvan Rodica, Doamna prof. Anton Iustina, Domnul prof. Pârvan Mihai,
Boricean Mariana şi Burcă Georgiana.
Programul nostru Miss Internat a constat in 12 probe printre care a avut loc şi o surpriză
care a constat într-o scenetă numită ,,Eu , Tu şi-o umbrelă’’ interpretată de :Bularca Mihai ,
Tudose Gabriel, Coşcodar Vlad, Balcan Cristian, Şerban Aurel, Şerban Florin, Boglaru Dănuţ şi
Bejenaru Adelin. Sceneta a avut un succes foarte mare, spun asta după ce am văzut reacţia
publicului.
Momentul mult aşteptat de toată
lumea a fost desigur aflarea câştigătorilor. Ei
bine, juriul a deliberat:
Miss Internat – Baciu Mădălina
Mister Internat – Sima Alexandru
Miss Popularitate –Suciu Emilia
Mister Internat – Muscalu Marian
La finalul serii toţi concurenţi au fost
premiaţi şi şi-au putut continua distracţia la
discoteca dedicată lor.

BORICEAN MARIANA
NEMŢANU IZABELA-DIANA
CLASA XII-LICEU
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CONCURS DE ISTORIE

Ca în fiecare an, Fundaţia Culturală ”Mihai Viteazul”,
organizează o serie de activităţi, dedicate celui care a
săvârşit prima unire a ţărilor române, Mihai Viteazul.
Printre acestea şi concursul de istorie cu tema
,,Mihai Viteazul şi Visul Unirii”, care a avut loc pe data
de 28 octombrie 2011 ora 12:00 la Colegiul Naţional
Mihai Viteazul. La acest concurs au participat elevi de la
şcoli generale cât şi de la liceu, aceştia provenind din
diferite zone ale judeţului Covasna. La secţiunea şcoli
generale au concurat 8 echipaje a câte 2 elevi, iar la
secţiunea liceu 12 echipaje tot a câte doi elevi.
Reprezentanţii Grupului Şcolar ,,Constantin Brâncuşi” au fost elevele Stanciu Bianca şi
Baciu Liliana din clasa a X-a F.
Concursul a constat dintr-un set de 12 întrebări de istorie şi literatură legate de
personalitatea politică şi militară a lui Mihai Viteazul.
În urma deliberărilor juriului elevele liceului nostru s-au clasat pe locul 4 adică au obţinut
menţiunea I.
Sâmbătă, 12 noiembrie 2011 a avut loc o excursie pentru toţi cei care au participat la
concursul de istorie dar şi colaboratori ai Fundaţiei ,,Mihai Viteazul”.

BIANCA STANCIU
CLASA A X-A F
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O SALATĂ DE FRUCTE CU UN INGREDIENT SPECIAL

În data de 17 noiembrie 2011, la Şcoala
Specială s-a organizat o activitate la care au participat
5 voluntari de la şcoala noastră. Această activitate a
început prin oferirea a câte trei borcane de compot
făcut tot de cei mici în parteneriat cu elevi din şcoala
noastră, în cadrul unei alte activităţi desfăşurate
anterior. Compotul a fost oferit de cei mici împreună cu cei cinci voluntari, tuturor claselor,
indiferent de efectivul acestora. În ziua respectivă, fiecare clasă din cadrul Şcolii Speciale, a
pregătit o salată de fructe, şi astfel am contribuit şi noi cu o ,,părticică” la fiecare salată. A urmat
o mică recapitulare a celor învăţate de cei mici în clasă despre fructele care urmau a fi tăiate
pentru a fi combinate în salată. După câteva operaţii pregătitoare, s-a trecut la combinarea
ingredientelor. S-au pregătit două salate: una din fructe proaspete şi una din fructele din compot.
După atâta muncă, am savurat împreună gustul, care nouă ni s-a părut deosebit. Nici nu se putea
altfel, deoarece am adăugat un ingredient secret: DORINŢA ŞI BUCURIA DE A FACE CEVA
PENTRU APROAPELE NOSTRU. A fost plăcut să lucrăm împreună si promitem că vom mai
repeta experienţa.

ŞERBAN IOAN CĂTĂLIN
CLASA A X-A B

13

NOSTALGIE ŞI EMOŢIE DE MOŞ NICOLAE

Pe 5 decembrie 2011, 35 de elevi din şcoala de la
clasele a XIII-A progresiv şi a XI-D, le-au făcut o bucurie de
neuitat prietenilor lor mai mici de la Grădiniţa
“PANSELUŢA” din Cartierul Ciucului.
Lucrând mult pe firma de exerciţiu s-au gândit,
alături de prof. Tordai Carmen să realizeze o aplicaţie
practică
care
să
devină
o
situaţie
reală.
Firmele de exerciţiu fiind una de catering şi cealaltă fiind de organizări de evenimente, elevii au
simulat o comandă a unui ,,client” în persoana doamnei educatoarei Buna Monika de la
grădiniţa ,,Panseluţa”care dorea închirierea unui spaţiu şi organizarea unei ,,petreceri” de MOŞ
NICOLAE pentru prichindeii de 3 până la 6 ani, de la secţia română.
Astfel elevii din cele două firme de exerciţiu s-au mobilizat şi fiind repartizaţi pe posturi
au început organizarea: au stabilit bugetul, au achiziţionat materii prime şi materiale, au întocmit
documentele, au aranjat ,,salonul de servire” , au pregătit preparatele, au proiectat momentul de
divertisment” :,,VINE MOŞ NICOLAE” când unul din elevi Imbrea Eusebiu de la clasa a XI-a D
a devenit ,,MOŞ” şi au executat efectiv toate activităţile necesare desfăşurării evenimentului timp
de 3 ore.
Trebuie să mărturisesc că în timpul petrecut împreună cu prichindeii, m-a cuprins o
nostalgie a vremurilor când copii mei mai credeau cu sinceritate în MOŞUL. Elevilor mei li se
citea în ochi fericirea, plăcerea şi bucuria de a revedea cu ,,ochii minţii” şi retrăi sentimentele de
mult uitate legate de copilîrie , când, cu emoţie aşteptam pe MOŞ NICOLAE.
I-am admirat, i-am urmărit şi am fost pentru
câteva ore şi noi copii. Cei mici s-au bucurat că MOŞ
NICOLAE a venit cu sacul plin cu dulciuri, au dansat
şi au cântat. Prietenii noştri mai mici, copii de la
grădiniţa ,,PANSELUŢA” au fost minunaţi.

PROF. TORDAI CARMEN
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UN ALTFEL DE COMUNICARE

Sala de informatică din cadrul Şcolii
Speciale era pregătită pentru a ne primii, pe noi
elevii voluntari. 14 calculatoare aşteptau elevii
care până atunci nu ştiau că în afară de jocuri,
aceste ,,maşinării ciudate” pot fi folosite în loc de
foaia de desen sau de instrumentele de scris şi
caiete. După ce elevele noastre s-au aşezat la câte
un calculator, au venit câte 14 copii. Din 20 în 20
de minute elevii se schimbau astfel încât cât mai
mulţi elevi să poată beneficia de accesul în această
,,lume fascinantă”. Erau elevi din clase cu predare
în limba maghiară, română, dar şi copii surdomuţi. Limba sau deficienţele copiilor nu au constituit o barieră în calea comunicării. Desenele şi
poeziile care au prins viaţă au fost salvate pe un CD, astfel ne putem bucura ochii dar şi sufletul
oricând vom dori.

POPA ADRIANA
PUSTIANU MIRELA
CLASA a X-a F
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COLINDE, COLINDE…
,,Iată vin colindători”.
Luna decembrie. Cu toţii ne pregătim de
Sărbătorile de Iarnă. Dar nu toţi au norocul să o poată
face singuri. Ceea ce pentru unii este normalul în
această perioadă a anului, pentru alţii este imposibil.
Şi trebuie ajutaţi. Aşa gândesc şi acţionează în
consecinţă, elevii voluntari de la şcoala noastră.
În cadrul parteneriatului cu Şcoala Specială,
un număr de 10 elevi voluntari, au participat la o
activitate de ,,fabricat” podoabe pentru brad. Micuţii
noştri colegi au fost încântaţi să lucreze cu noi. A fost
o adevărată muncă în colaborare. Împreună am asistat la un concert oferit de elevii Şcolii De
Artă. Ritmul şi melodiile interpretate ne-au încântat sufletele, dar mai ales bucuria celor mici, a
fost ceva inedit pentru mulţi dintre elevii voluntari. Îngeraşii şi moşii fabricaţi împreună şi-au
găsit locul în bradul din curtea Şcolii Speciale, dar şi în bradul din curtea şcolii noastre.
A fost un timp petrecut împreună într-o
atmosferă de lucru dar foarte plăcută pentru toată
lumea. La plecare şi cei mic şi cei mari se întrebau când
va fi următoarea revedere. A fost un alt mod de a
colinda, de a aduce bucurie.

CLAUDIA ROSIN – COORDONATOR S.N.A.C.
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EXCURSIA ÎN UNGARIA
Excursia din Ungaria organizată de
şcoala noastră în parteneriat cu Şcoala
,,Regina Elisabeta”, a avut loc pe data de
17.11.2011 şi a durat 4-5 zile. Fiind o şcoală cu profil de coafor şi cosmetician, elevele care au
participat la aceasta excursie au fost: Santa Krisztina, Omuşoru Nicoleta, András Ábigel ,Iano
Timea din clasa a X. a F, clasă cu profil de coafor stilist. Adam Mirela de la postliceal cu profilul
cosmetician şi nu în ultimul rând cu doamna profesoară Vidican Ildiko căreia cu aceasta ocazie îi
mulţumim. Mulţumim şi conducerii şcolii noastre pentru sprijinul acordat. A fost o excursie
foarte frumoasă şi în acelaşi timp educativă. Am fost primite cu foarte mare drag de toată lumea
inclusiv de elevi de la şcoală şi de cei de la internatul unde am fost cazate. Am vizitat foarte
multe locuri chiar dacă timpul a fost foarte scurt. Şcoala la care am fost este o şcoala foarte mare,
acolo învaţă în jur de 900 de elevi toţi. La profiluri de frizeri/coafori, cosmeticieni.
Şcoala are saloane de practică foarte dotate şi mai mulţi maiştri care îi învaţă pe copii. Am
văzut foarte multe lucruri interesante la ei şi multe metode de a coafa şi de a face machiaje,
tratamente de cosmetică pe care nu le-am întâlnit încă. Fiind zilele şcoli am participat împreună
cu ei la momentul festiv organizat la un teatru unde au fost premiaţi câştigătorii concursurilor
organizare printre care: prezentări de coafuri diferite categorii, machiaje şi alte concursuri care
au loc şi la noi, de exemplu matematica, limbi străine etc.

IANO TIMEA
CLASA a-X-a F
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NOËL
Noël est une fête chrétienne célébrant chaque année la naissance de Jésus de Nazareth.
La fête est actuellement fixée au 25 décembre dans les calendriers grégorien et julien par la
plupart des Églises.
Les symboles de Noël
1. Le Père Noël
2. L’avent représente la période de la préparation de la venue du Christ, elle commence avec le
4e dimanche avant Noël. La couronne est un ancien symbole aux significations multiples. Les
couronnes rondes de l'Avent évoquent le soleil et annoncent son retour.
3. Les bougies
Le plus souvent les bougies sont rouges pour évoquer le feu et la lumière. Sur la
couronne posée sur la table depuis le début de l'Avent, on placera 4 bougies symbolisant les 4
saisons, les 4 points cardinaux, les 4 dimanche avant Noël.
4. La crèche rappelle la simplicité originelle de la grotte de Bethléem ou a été né Jésus Christus.
La crèche restera dans les maisons jusqu'au 2 février, date de la présentation de Jésus au Temple.
5. Les marchés de Noël se tiennent dans les dernières semaines de l'Avent.
6. Les chants de Noël, s'appellent "des Noël"
Le chant reste le plus bel instrument pour transmettre l'esprit de Noël.
SAINTE NUIT
Ô nuit de paix, Sainte nuit
Dans le ciel, l'astre luit
Dans les champs tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais
Le brillant coeur des anges
Aux bergers apparaît
Ô nuit de foi, Sainte nuit
Les bergers sont instruits
Confiants dans la voix des cieux
Ils s'en vont adorer leur dieu
Et Jésus en échange
Leur sourit radieux
Ô nuit d'amour, Sainte nuit
Dans l'étable, aucun bruit
Sur la paille, est couché l'enfant
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Que la vierge endort en chantant
Il repose en ses langes
Son Jésus ravissant
Ô nuit d'espoir, Sainte nuit
L'espérance a reluit
Le sauveur de la terre est né
C'est à nous que Dieu l'a donné
Célébrons ses louanges
Gloire au verbe incarné
7. L’arbre de Noël – le sapin
En France, l'arbre de Noël fut introduit à Versailles par Marie Leszcynska, femme de
Louis XV en 1738. En 1837 Hélène de Mecklembourg, duchesse d'Orléans et d'origine
allemande fait décorer un sapin aux Tuileries.
Joyeux Noël et Bonne Année !
OANA MACOVEI - CLASA A XI-A C

START UP PENTRU TINERI
În data de 22.11.2011 elevii Mihăilescu Monica din clasa a
XII-a C RP, Puşchiu Corina clasa a XI-a A şi Demeter Sándor
coordonaţi de domnul profesor Czintos Bálint au participat la o
activitate de tip „Atelier de lucru”.
Numele activităţii este Start Up şi s-a desfăşurat la
Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia. La acest atelier au
participat pe lângă elevi, oameni de afaceri, care ne-au prezentat
posibilităţile de afaceri, cum se iniţiază o afacere şi derularea
acesteia în vederea obţinerii succesului pe piaţă. Tema întâlnirii a fost elaborarea planului de
afaceri.
Pentru noi a fost o activitate interesantă, am cunoscut specialişti în domeniul afacerilor şi a
rămas cu experienţe plăcute pe care am dori să le mai repetăm.

MIHĂILESCU MONICA - CLASA A XII-A C RP.
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TABĂRA LA MARE
Tabăra de la mare, a fost un eveniment foarte plăcut pentru toţi copii, care s-au bucurat
din deplin de această mini-vacanţă. Plecarea a fost din Sfântu Gheorghe la ora 5 dimineaţa, cu un
autobuz până la gară în Braşov. De aici am mers cu trenul spre Bucureşti şi de acolo la
Constanţa. Ajungând acolo au venit autobuze după noi care ne-au transportat în staţiunea
Năvodari, la tabăra pentru copii ,,Delfinul”. Pe parcursul şederii noastre aici, aceştia ne-au oferit
o mâncare bună, camerele erau curate, ordonate.
Pe lângă vremea frumoasă am
găsit aici oameni extrem de ospitalieri şi
bine pregătiţi, iar atmosfera a fost de
nedescris. Echipa de profesori şi
coordonatori ne-a lăsat o impresie
deosebită. Noi tinerii am pregătit
activităţi educative plăcute, antrenante şi
amuzante. Ne-a plăcut modul de
organizare al activităţilor precum şi faptul
că fiecare grup a respectat întru totul
programul educativ al taberei.
În fiecare seară, precum şi în
excursia făcută la Constanţa am fost
permanent însoţiţi de profesori. Noi,
elevii am fost extrem de impresionaţi de această tabără deoarece aici am legat prietenii foarte
strânse. Organizatorii taberei au fost nişte oameni deosebiţi, pentru faptul că au făcut ca în zilele
petrecute la mare să ne simţim atât de bine. Profesorii noştri au îndeplinit cu simţ de
răspundere toate sarcinile prevăzute în program şi chiar au făcut activităţi în plus de unde,
concluzia, că deşi trăim într-o lume materialistă, aceşti oameni au făcut totul din plăcere şi
responsabilitate.
Între profesori şi elevi am putut vedea o adevărată relaţie profesor - elev naturală,
dezinvoltă şi plină de respect.
Am ajuns cu bine acasă după nouă ore de drum. Mulţumim pentru tot ce ne-aţi oferit ca
să păstrăm o amintire de vis a şederii noastre la Năvodari. Aceste zile vor rămâne în memoria
noastră, şi cu siguranţă nu vom uita această tabără minunată.
Am cules câteva afirmaţii din colectivul şcolii noastre referitor la tabără:
 Mi-a plăcut foarte mult în această tabără şi pot spune că a fost cea mai frumoasă de până
acum. Aici am găsit tot ce mi-am dorit, distracţia fiind desigur foarte importantă. Nu
trebuie schimbat absolut nimic deoarece este o tabără care poate face orice persoană să se
simtă împlinită!!
 N-am să uit cât o să trăiesc această tabără! A fost o experienţă de neuitat! Am fost o mare
şi unită familie! Activităţile au fost cât se poate de interesante, drumeţiile prin locuri prea
frumoase, şi serile prea scurte.
 Mi-a plăcut în tabără, deoarece m-am simţit excelent. Mi-am făcut prieteni noi, am vizitat
obiectivele turistice din zonă. Mi-aş dori să particip şi anul viitor!
CREŢU VALERIA ~ ELENA - CLASA A XII – LICEU
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HOROSCOP 2012

Berbec:
În 2012 ai parte de o perioadă în care prudenţa este cuvântul de ordine. Se poate să auzi
multe lucruri, însă nu trebuie să vorbeşti despre ele, deoarece vei avea de pierdut dacă te implici
in situaţii care nu au nici o legătură cu tine. La fel, în ceea ce priveşte viaţa ta, este bine să
vorbeşti despre ea numai cu acele persoane care merită încrederea ta.
În 2012 apar numeroase oportunităţi de realizare profesională sau personală, însă aceste
oportunităţi vin şi se duc şi va fi nevoie sa reacţionezi pentru a le prinde din zbor. Ai grijă de
condiţia ta fizică şi încearcă să nu mai faci atâtea excese, deoarece organismul se resimte.

Taur:
Pentru tine, in 2012 nimic nu este prea rapid sau prea bun. În general, tinzi să fii
nemulţumit de orice te înconjoară şi te manifeşti ca atare. Ar trebui să devii mai diplomat dacă
nu vrei să suporţi consecinţele imprudentelor tale. Apoi, te grăbeşti să-ţi îndeplineşti scopurile,
iar când lucrurile nu se întâmplă pe moment, te enervezi.
În al doilea stadiu, îţi pierzi speranţa şi eşti pe punctul să renunţi. Ar fi o greşeală,
deoarece chiar şi acele planuri care par îndepărtate au posibilitate de realizare. Ai încredere în
tine şi fii răbdător, vei vedea că aceste calităţi îţi vor fi răsplătite, chiar dacă pentru tine este un
efort să faci acest lucru acum.

Gemeni:
Anul acesta este bine să pui accentul pe lucrurile legate de familie, prieteni, proiecte
personale, dragoste şi creativitate. Trebuie să fii încrezător în forţele proprii şi chiar să dai
dovadă de îndrăzneală.
Fii activ şi combativ, pentru că doar astfel ai şanse să-ţi duci la îndeplinire proiectele.
Petrece-ţi timpul în compania persoanelor care îţi fac bine, insuflându-ţi energie pozitivă şi alege
acele activităţi care îţi fac plăcere.
Dacă vrei să faci o schimbare importantă în viaţa ta, acum este momentul. Trebuie însă să
ai îndrăzneala necesară pentru a prelua frâiele şi a face alegerile care se impun.
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Rac:
Pentru tine anul 2012 se anunţă unul foarte aglomerat. Toată lumea trage de tine, din
toate părţile, te solicită, îţi cere lucruri, face presiuni, are pretenţii. Din păcate, puţine sunt acele
lucruri lipsite de importanţă, la care poţi, pur şi simplu, să renunţi, ştergându-le din agendă. În
general este vorba despre sarcini sau responsabilităţi legate de serviciu şi de familie şi ambele
sunt foarte importante. Organizează-te în aşa fel încât să ai timp pentru ambele şi să te poţi
concentra, pentru a da randament.
Pentru unii Raci se anunţă naşterea unui copil în acest an. Pentru alţii este vorba
despre decizii importante pe care urmează să le ia. Pentru a fi siguri că nu vor regreta, Racii
trebuie să analizeze cu atenţie avantajele şi dezavantajele, să se informeze corespunzător şi astfel
să ia cea mai buna decizie, în deplină cunoştinţă de cauza.

Leu:
Pentru tine anul 2012 este unul destul de complicat în ceea ce priveşte starea de sănătate,
precum şi responsabilităţile de serviciu. Trebuie să găseşti timp pentru tine, pentru a te îngriji de
sănătatea ta. Sau este posibil ca cineva apropiat să se confrunte cu probleme de sănătate şi să aibă
nevoie de sprijinul tău.
Fiind prins cu diverse probleme şi preocupări, ai tendinţa să fii nemulţumit de felul în
care merg lucrurile. Cu toate acestea, situaţia nu este atât de rea pe cât pare. Dacă te-ai rupe o
clipă de grijile tale zilnice şi ai privi cu ochi proaspeţi ceea ce se întâmplă în jurul tău, ţi-ai da
seama că ţi se întâmplă şi lucruri frumoase şi că ai motive pentru a fi recunoscător.

Fecioară:
Pentru tine, 2012 este un an complicat, însă depinde mult de atitudinea ta cum se vor
desfăşura lucrurile. Tinzi să devii vehement, agresiv, combativ, însă în chestiuni care ar trebui
tratate altfel. Crezi foarte mult în părerea ta şi nu eşti dispus să ţi-o schimbi pentru nimic in lume.
Se poate ca în unele situaţii să dai dovadă de superficialitate.
Gândeşte-te întotdeauna la ambele aspecte ale unei probleme, pentru a şti care sunt
avantajele şi care sunt dezavantajele. Pune interesul tău pe primul plan şi atunci nu vei regreta
deciziile pe care le iei.
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Balanţă:
În 2012 trebuie să-ţi faci timp pentru a te ocupa de obligaţiile profesionale şi familiare pe
care le ai. Ambele arii existenţiale sunt deosebit de importante, prin urmare nu este recomandat
să neglijezi una dintre ele. Se poate să mai ai şi alte treburi de făcut, însă, dacă vrei ca lucrurile
să se îndrepte în direcţia dorită, fă-ţi o listă de priorităţi. Vei evita astfel problemele care pot
apărea atunci când îţi ignori familia sau serviciul.
2012 este un an în care ţi se oferă şansa de a învăţa să te exprimi mai liber. Chiar dacă de
obicei faci tot posibilul pentru a evita conflictele, uneori tocmai faptul că ţii totul în tine ajunge
să-ţi facă mult rău. Nu mai acumula sentimente negative şi frustrări, de dragul unei relaţii sau
pentru a nu răni sau jigni pe alţii. Dacă spui ceea ce gândeşti şi ceea ce simţi nu înseamnă că eşti
obligat să ţipi sau să fii agresiv. Poţi să te exprimi pe un ton calm, clarificând o situaţie care te
deranjează.

Scorpion:
Anul 2012 poate reprezenta o schimbare foarte mare pentru tine, în mai multe planuri
existenţiale. Se poate să-ţi schimbi viaţa în bine, atât sub aspect amoros, cât şi sub aspect
profesionale. Circumstanţele se vor crea în aşa fel încât vei avea şansa de a realiza exact ceea ce
îţi doreai. Pentru a reuşi acest lucru, însă, este foarte important să ai răbdare, deşi aceasta calitate
nu prea te caracterizează.
În cazul în care există lucruri care nu-ţi dau pace, dacă există nemulţumiri, frustrări,
probleme din trecut, gândeşte-te dacă nu cumva a sosit momentul să te desprinzi de ele. Pentru a
avea linişte şi pentru a putea să te ocupi de viitorul tău, trebuie să ai puterea de a te împăca cu
tine şi cu ceilalţi.
Săgetător:
Pentru tine, anul 2012 poate reprezenta o perioadă foarte frumoasă, în care se întâmplă
multe lucruri şi în care au loc evenimente benefice pentru tine. Este important să-ţi rezervi timp
pentru a sta cu tine însuţi, pentru a descoperi cine eşti cu adevărat şi pentru a-ţi cunoaşte nevoile.
Cu cât reuşeşti să faci acest lucru mai bine, cu atât vei putea profita mai mult de oportunităţile
care apar în acest an.
Acordă atenţie laturii spirituale a vieţii, gândeşte-te la principiile pe care le ai, la
împlinirile sufleteşti de care ai parte, la bucuriile pe care le poţi face altora. Dacă nu-ţi vei ignora
propriile sentimente şi nu te vei teme de propriile emoţii, se poate să trăieşti momente de mare
împlinire. În special domeniul amoros este bine aspectat. Îţi vei concentra atenţia asupra
împlinirilor în plan sentimental şi ai ocazia să faci alegeri importante, cu efect pe termen lung.
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Capricorn:
În 2012 se poate să simţi mai mult ca oricând nevoia de a te exprima, de a spune ce
gândeşti, ce simţi, ce vrei. Chiar dacă de obicei eşti o persoană diplomată şi vorbeşti destul de
puţin despre propria persoană, în această perioadă devii mai expansiv şi ai aşteptări mari de la cei
din jur.
Încearcă să găseşti linia de mijloc între interesele tale şi interesele celor din jur. Atâta
timp cât îţi vezi de drumul tău fără să prejudiciezi pe nimeni, lucrurile se vor îndrepta în direcţia
bună. Dacă ţi-ai dorit vreodată să faci munca de voluntariat, acum ai ocazia. Ştii cum să te
apropii de oameni, le ghiceşti nevoile şi le oferi sprijinul tău.

Vărsător:
Anul 2012 este o perioadă cu suişuri şi coborâşuri. Ai multe lucruri de făcut. Unele dintre
evenimentele care au loc acum nu te bucura foarte tare. Cu toate acestea, în timp îţi vei da seama
că ceea ce se întâmplă acum este de fapt în favoarea ta. Se poate să fii forţat să iei unele decizii,
să iei atitudine, să faci o schimbare. În momentul respectiv, îţi poate fi foarte greu, dar pe termen
lung, va fi mai bine pentru tine aşa.
Acordă foarte mare atenţie la deciziile pe care le iei în acest an. Nu acţiona din impuls,
pentru că poţi regreta mai târziu. Profită de şansele care îţi sunt oferite şi ai încredere în forţele
proprii.

Peşti:
2012 este un an în care trebuie să te grăbeşti să acţionezi. Toate lucrurile care trebuie
făcute într-un mod spontan, toate proiectele care trebuie să fie realizate rapid, toate şansele care
trebuie să fie prinse din zbor se concentrează în această perioadă. Numai de tine depinde felul în
care se vor desfăşura lucrurile. Este bine să acorzi o atenţie sporită la ceea ce se întâmplă în jurul
tău.
Fii atent la dispoziţia ta mentală. Ai tendinţa să fii pesimist, nemulţumit şi să priveşti
totul în negru. Încearcă să te distanţezi puţin şi să priveşti la rece. Ai oare motive serioase pentru
a te simţi atât de nefericit sau îţi alimentezi tu această gândire negativă, zi de zi? Dacă răspunsul
are legătură cu tine, atunci ar fi cazul să încerci să te cunoşti mai bine şi să te controlezi. Poţi rata
multe lucruri frumoase pentru că eşti prea preocupat să-ţi plângi de milă.
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