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 Dacă ești în clasa a VIII-a sau a XII-a și te 

pregătești pentru Evaluarea Națională sau 

Bacalaureat, fă-ți cont pe www.cnfe.ro pentru 

că aici ți se oferă simulări online pentru 

examenele naționale. 

 Olimpiada de matematică, faza pe școală, se 

va derula în data de 18 ianuarie 2014, etapa 

locală, în 15 februarie 2014, iar cea pe județ în 

8 martie 2014. 

 În ultima săptămână de școală, înaintea 

vacanței de iarnă, vor avea loc serbări atât la 

Grădinița PP Lovrin, cât și la clasele primare, 

gimnaziale și liceale, legate de sărbătoarea 

nașterii Domnului, dar și ocazionate de 

sosirea lui Moș Crăciun. Vor răsuna colinde și 

cântece de iarnă care ne vor introduce în 

atmosfera dulce a sărbătorilor. 

 Și în acest an, Clubul Rotary Opera, în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Timiș și Asociația Comunelor – Filiala Timiș, 

au organizat în data de 8 decembrie un 

eveniment la care au fost invitați elevii 

premianți din mediul rural (cl. VI-VIII). 

Întâlnirea a avut loc la Iulius Mall, Timișoara, 

Cinema City. S-au făcut fotografii, iar 

premianților li s-au oferit gratuit bilete la film 

și cadouri. 
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Viața ca o lecție 

„Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în 

primul rând şi în cea mai mare măsură oamenii. Între 

aceştia, primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii.” (A. S. 

Makarenko). 

Educatorii, învăţători sau profesori, trebuie să-şi 

îndeplinească misiunea pentru care au fost pregătiţi: să 

formeze oameni pentru  viaţă.  

De la începutul anului ne-am propus să încercăm să 

îmbunătăţim viaţa elevilor în şcoală şi grădiniţă. Astfel, 

toate clădirile şcolii au fost igienizate în interior, iar în 

şapte săli de clasă s-a montat parchet şi/sau lambriuri. În 

aceste activităţi am beneficiat însă și de sprijinul părinţilor 

şi al primăriei, care s-au ocupat de manopera lucrărilor. Mai 

mult decât atât, una dintre sălile de clasă de la ciclul primar 

a fost integral amenajată de părinţi, cărora le mulţumim pe 

această cale. Am reuşit să oferim copiilor un început de an 

şcolar într-un spaţiu primitor şi familiar care să–i 

determine, să-i motiveze să înveţe. 

În clădirea liceului de la numărul 46, după ce a fost 

modernizată în proporţie de 60%, din luna octombrie 

funcţionează cu aprobarea ISJ Timiş proiectul ,,Şcoala după 

şcoală” unde două grupe de elevi, una din ciclul primar şi 

una din ciclul gimnazial servesc masa de prânz şi îşi fac 

temele până la ora 16, respectiv ora 17. Menţionez că în 

amenajarea sălii de mese am avut sprijinul d-nului Fănel 

Constantin Tarjoc, director al SCDA Lovrin. Tot în aceeaşi 

clădire, începând cu anul viitor, având susținerea primăriei 

Lovrin, va funcţiona un club de weekend al elevilor, unde 

aceştia vor putea să-şi sărbătorească ziua de naştere. 
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Interesul elevilor pentru cultură și educație va fi 

dezvoltat și prin intermediul unor parteneriate inițiate de 

echipa de proiecte a liceului nostru. În acest sens, suntem 

parteneri de proiect cu Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” 

din Bălan, judeţul Harghita şi cu Şcoala Gimnazială 

„Andrei Mureșanu” din Deva, judeţul Hunedoara. 

Ne propunem ca în acest an şcolar să începem să 

lucrăm, în cadrul unui proiect, la monografia liceului pe 

care o vom lansa  în anul 2015, cu ocazia aniversării a 20 

de ani de la înfiinţarea Liceului Tehnologic ,,Romulus 

Paraschivoiu” din Lovrin. 

Însăși apariția acestei reviste a școlii este un câștig 

pentru noi toți, elevi și profesori deopotrivă și profit de 

ocazie pentru a adresa un cuvânt de mulţumire tuturor celor 

care ne ajută şi ne sprijină! 

                     Director,  

                            prof. Claudia Hodorog 

 1 Decembrie - Ziua Națională a tuturor românilor. 

D in  anul 1990 Parlamentul  a 
proclamat ziua de 1 Decembrie drept 

sărbătoare națională. Semnificația acestei zile este dată de 
Marea Unire care s-a înfăptuit pe 1 decembrie 1918 la Alba 
Iulia când printr-un  act profund democratic, Marea 
Adunare  a proclamat solemn, Unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Acest 
moment fericit din istoria noastră venea în completarea altor 
evenimente asemănătoare petrecute în 1918, când Basarabia 
și mai apoi Bucovina s-au unit cu România. 

Ziua națională a României a fost sărbătorită, așa cum 

era firesc,  într-un cadru festiv, și la Liceul 
Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu" Lovrin, vineri 29 
noiembrie, în prezența elevilor, a profesorilor și a părinților 
la sala de sport a școlii, începând cu orele 12.  

Activitatea  a constat într-o paradă de port popular, 
la care reprezentanți ai elevilor, organizați pe clase, au 
îmbrăcat și prezentat porturi populare și obiceiuri românești 
din diverse regiuni istorice/tradiționale ale țării, precum și a 
unor minorități naționale conlocuitoare. Unele clase, 
organizate de diriginți au ținut să arate spectatorilor dansuri 
populare, însă cel mai înălțător moment a fost intonarea de 
cântece patriotice de către clasa a XII-a B. Această 
activitate a fost precedată de o prezenare în PowerPoint a 
semnificațiilor istorice ale zilei de 1 Decembrie. Activitatea 
s-a încheiat cu o masă tradițională cu fasole și cârnați 
sponsorizată de „Asociația pentru Mediu și Educație”, ONG
-ul afiliat școlii. 

                     Consilier educativ,   

                     prof. Iulian Nevrencean 
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  Magia iernii 
 

S 
osirea anotimpului rece și apariția primilor 

fulgi de nea îmi amintesc de perioada 

primilor ani ai copilăriei, când îmi lipeam 

nasul de geam și urmăream fascinată cum din înaltul 

cerului norii cerneau 

puzderie de cristale albe. 

         Cu multe zile 

înainte, seara și dimineața 

mă uitam pe geam doar-

doar voi surprinde 

momentul în care zăpada s

-ar fi hotărât să ne 

viziteze. Uneori eram pe 

fază, alteori surpriza era 

de partea fulgilor de nea. 

Pe lângă haina albă a 

iernii, care mă umple de 

bucurie, apropierea 

Crăciunului mă emoționează prin intensitatea 

sentimentelor, a plăcerii de a merge cu colinda, a 

cadourilor găsite sub bradul împodobit. Dulceața 

colindelor care vestesc nașterea Domnului Iisus, 

glasurile cristaline care răzbat văzduhul în Noaptea 

Sfântă sunt unice, cum unice sunt și aromele care 

„gâdilă” simțurile – măr copt, scorțișoară, portocală, 

plăcinte coapte. 

Acestea toate câte vi le-am spus, sper să le fi trăit 

și voi, înțelegând că orice vârstă am avea, iarna, 

Crăciunul, colindele și bucuria întâlnirii cu Iisus Pruncul 

ne umple de fericire și ne luminează sufletul. 

 

   Ana Maria Iosivuț, 

                                            cl. a VIII-a B  

D 
in luna ianuarie a acestui an, 

funcționează un ONG afiliat Liceului 

Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu” 

Lovrin. Acest ONG, 

denumit ,,Asociaţia 

pentru mediu şi 

educaţie” (AME), este 

o organizație non-

profit care are ca scop 

sprijinirea educației, a 

activităţilor socio-

culturale, sportive, de 

asistenţă socială și de 

protejare a mediului 

înconjurător. 

Obiectivele asociaţiei 

care au în centrul lor 

şcoala din Lovrin 

vizează modernizarea 

bazei materiale a școlii, integrarea socială a 

absolvenților, susținerea unor proiecte de protejare a 

mediului înconjurător, implicarea în organizarea și 

desfășurarea activităţilor sportive, culturale, a 

festivităţilor, precum şi a altor activități cu scop 

recreativ. Pentru atingerea acestor obiective, membrii 

asociaţiei au derulat o campanie susţinută în şcoală şi în 

afara acesteia, atât prin afişe sau informări directe, cât şi 

prin  internet, în vederea direcţionării către AME a 2% 

din impozitul pe venit al persoanelor angajate. Până la 

data de 15 mai, anul curent, au fost strânse şi depuse 

peste 270 de declaraţii de la cei care au dorit să sprijine 

în acest fel şcoala.  

În urma campaniei de anul acesta s-au strâns 

circa 9000 lei (din declarații și donații) din care s-au 

achiziționat 2 videoproiectoare, un laptop, o 

multifuncțională, o combină frigorifică și 2 ecrane de 

proiecție. De asemenea, tot din aceste fonduri a fost 

susținută și activitatea de 1 Decembrie - Ziua națională 

și se mai intenționează achiziționarea de echipamente 

sportive. Ce ne propunem în 2014? Să strângem mai 

multe declarații (formularul 230), să atragem mai multe 

sponsorizări, să ne implicam mai mult în activități de 

protejare a mediului înconjurător, în activități cultural-

artistice, sportive și de asistență socială.  

 

 președinte AME, Iulian Nevrencean 

Școala după școală 
 

P 
rogramul „Școala după școală” sau After 

School, cum mai este el denumit, este un 

serviciu adresat copiilor și părinților 

deopotrivă. Într-un astfel de program, care vine ca o 

completare a programului școlar zilnic al elevului,  

accentul se pune nu doar pe acumularea de cunoștințe, 

ci și pe dezvoltarea personalității copilului care trebuie 

să comunice, să socializeze, să știe cum să reacționeze 

în anumite situații și să fie competitiv. 

În contextul în care părinții fie sunt plecați din 

țară, fie au locuri de muncă solicitante, programul 

„Școala după școală” vine în sprijinul acestora ajutându

-i să le ofere copiilor o educație potrivită vârstei lor. 

Practic, după încheierea orelor de școală, cele 

două grupe de copii care urmează acest program se 

odihnesc, beneficiază de o masă de prânz gătită de 

personal calificat, își fac temele și învață sub 

supravegherea unor profesori și sunt implicați în 

activități care să le dezvolte abilitățile practice, plăcerea 

de a citi, bunele maniere sau cultura generală. 

Acest proiect funcționează de la 1 octombrie 

2013 și este adresat, deocamdată, doar elevilor din clasa 

pregătitoare, ciclul primar și cel gimnazial.  
 

          prof. Diana Crista 

  Iarna 

Printre steluțe argintii, 

Peste dealuri, mulți copii 

Se văd ca niște îngerași, 

Aruncând cu bulgărași. 

 

Noaptea pe cerul senin, 

Mii de stele strălucesc, 

Mărgeluțe de rubin 

Bradul îl împodobesc. 

 

Iar în casa călduroasă 

Focul tremură sfios,  

Poezii, povești și basme 

Se aud cu glas duios. 

 

 Andreea Buzatu, cl. a IV-a A 

Pași prin școală 
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C 
onsiliul elevilor este reprezentat anul 

acesta de către Raul Ruda - președintele 

consiliului, Denisa Mesaroș, Flavia 

Ruda și Alexandra Grigoraș - vicepreședinți, Andrei 

Vacariu - secretar, Rebeca Popa - coordonator 

Departament concursuri școlare și extrașcolare, Paula 

Tripunescu - coordonator Departament mobilitate, 

informare și consiliere, Roxana Hotea - coordonator 

Departament cultură și educație, Cristina Truță - 

coordonator Departament voluntariat, Ciprian Borozoi - 

coordonator 

Departament 

de sport și 

tineret și 

Cristina Pop - 

avocatul 

elevului. 

Alegerile s-au 

derulat în mod 

democrat, iar 

comisia a fost 

coordonată de fostul președinte, Celina Lezeu și un 

observator de la Liceul Teoretic „Ioan Jebelan” din 

Sânnicolau Mare. Consiliul nostru a delegat-o pe Florina 

Ștefan ca observator la liceul din Sânnicolau Mare. 

Activitățile consiliului școlar al elevilor vor fi 

gândite în scopul motivării, formării și educării noastre, 

a elevilor. Vom organiza și ne vom implica în concursuri 

cu premii și alte activități educative care ne vor 

consolida cultura generală. 

În spiritul sărbătorilor de iarnă, vom face un act 

de caritate. Banii strânși din vânzarea decorațiunilor 

lucrate manual de către elevii liceului nostru vor fi 

donați sub formă de produse persoanelor nevoiașe. Corul 

elevilor va încerca de asemenea să strângă donații în 

urma unui concert. 

Ne dorim ca din liceul nostru să iasă cetățeni 

responsabili. Pentru asta am avut o săptămână anti-

violență în școală, campanii anti-rasim și anti-semitism 

care vor fi urmate și de o campanie anti-drog. 

 

  Președinte CȘE, Raul Ruda 

 

1. Ce a însemnat 

pentru tine să fii președinta 

CȘE în anul școlar trecut? 

Faptul că am fost 

președinta CȘE Lovrin, timp 

de un an, a reprezentat 

pentru mine o experiență 

interesantă care mi-a 

conturat personalitatea și m-

a ajutat să-mi dezvolt abilitățile de muncă în 

echipă. 

2. Care sunt problemele cu care te-ai 

confruntat de-a lungul mandatului? 

Cu siguranță a fost un an diferit față de 

ceilalți, nu pot spune că nu au existat dificultăți, 

însă ele nu au fost majore și am găsit întodeauna 

calea cea mai bună de a le soluționa. 

3. Consideri că ți-ai atins obiectivele 

propuse? 

În linii mari da. Marele regret este că nu 

am reușit să organizăm Zilele Liceului. 

4. Care a fost activitatea la care ai lucrat 

cel mai mult și de 

care ai fost pe 

deplin mulțumită? 

La toate activitățile 

am muncit cu toții 

foarte mult, dar cel 

mai mult ne-a 

solicitat activitatea 

de Halloween, 

întrucât am încercat 

să surprindem 

specificul acestei zile prin decorațiunile realizate. 

Am fost mulțumită de tot ceea ce am făcut 

în timpul mandatului și le sunt recunoscătoare 

celor care, făcând parte din echipă, m-au ajutat să 

duc la bun sfârșit acțiunile pe care ni le-am 

propus. 

 

   Celina Lezeu, cl. a XII-a B 

 

      Interviu realizat de Cristina Pop 

La final de mandat, o experiență câștigată Sport-Mișcare-Sănătate 

T 
radiţia  jocurilor  sportive de la 

Liceul Tehnologic „Romulus 

Paraschivoiu” Lovrin a fost 

handbalul, unde echipa băieţilor de liceu, în 

anul 2008 a fost campioană naţională. În 

ultima vreme însă, fotbalul la fete este în 

atenția pasionaților de sport. Echipa de fete 

fotbal a liceului, deși a participat pentru prima 

dată  la competiţiile din cadrul O.N.S.S. a  

reuşit rezultate deosebite, obţinând locul I la 

etapa judeţeană şi locul II la etapa 

interjudeţeană  în luna mai a acestui an, în 

orașul Hunedoara, fiind foarte aproape de o 

calificare la etapa finală. În anul şcolar 2013-

2014  fetele îşi propun calificarea la etapa 

finală. 

Profesorii de sport, Nicolae Ştefan şi  

Petru Serafin  îi încurajează  pe elevi să facă 

multă mişcare, atât în cadrul orelor de educație 

fizică şi sport, cât şi în timpul liber. 

 

   prof. Nicolae Ștefan 

 

Firma de exercițiu 

Ș i în acest an școlar, cadrele didactice de 

specialitate economică și-au continuat 

activitatea la clasele a XI-a sub forma Firmei 

de exercițiu care reprezintă o metodă interactivă de 

învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o 

concepţie modernă ce presupune probarea 

şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de 

elevi în pregătirea profesională.  

Profesorii coordonatori ai firmelor de exercițiu, 

Lăcrămioara Coroban, Dana Stoica și Vasile Grui au 

înființat  sau continuat firmele de exercițiu FE Beauty 

Style SRL(coafură și alte activități de înfrumusețare), FE  

ISLAND OF CAKES SRL (fabricarea pâinii, a 

prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie) și FE 

FARMAX SRL (Comerț cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, în magazine specializate). 

Interviurile de angajare au avut loc într-un cadru 

festiv, în incinta C.D.I. din cadrul școlii, la data stabilită 

de către fiecare firmă în parte în prezența profesorilor 

coordonatori și a invitaților printre care s-au aflat d-na 

director, prof. Claudia Hodorog și d-nul director adj. 

prof. Ion Ionici.  

Ne-am propus ca în semestrul al II-lea să 

organizăm un Târg local al firmelor de exercițiu la care 

să fie invitate și alte firme de exercițiu din zonă.  

Prin grija d-nei director, în spațiul din vecinătatea 

școlii a fost amenajată și dotată o clădire proprie pentru 

firmele de exercițiu din școală, urmând ca din semestrul 

al II-lea activitățile specifice din cadrul acestora să se 

desfășoare în noua locație. 

 

    prof. Vasile Grui 
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Partea 1 - Introducere 

 

Din punct de vedere psihologic, adolescența 

este caracterizată ca fiind perioada cea mai puternică din 

punct de vedere emoțional. 

Conform dicționarelor, cuvântul 

adolescență vine din latinescul "adolescere" care 

înseamnă „a crește”. 

Adolescența este o perioadă în dezvoltarea 

organismului uman, care urmează pubertății și precede 

starea de adult. În general, se manifestă în jurul vârstei 

de 11-12 ani, reprezentând trecerea dinspre copilărie 

spre perioada adultă. Aceasta este o perioadă în care 

fiecare sentiment și experiență trăită de „cei mici” este 

de intensitate maximă: tristeți, bucurii, reușite, eșecuri, 

iubirea. 

Un adolescent va 

fi puternic 

entuziasmat de 

aventuri la limita 

imposibilului și 

dispus oricând la 

riscuri pentru 

plăceri de 

moment. Va fi 

dornic să guste 

din tot ceea ce 

este nou, interzis, să spargă tiparele pentru a-și contura 

propria identitate. 

Marile elanuri vor fi însoțite mereu de dramele 

vârstei, de nesiguranță, de sentimentul de a fi neînțeleși 

ori marginalizați, de întrebările fără răspunsuri. 

Cel mai important, pentru noi, ca adulți și 

părinți, este să înțelegem și să acceptăm schimbările din 

perioada de adolescență a copilului și să nu uităm că 

stereotipurile părintești deja formate reprezintă, de cele 

mai multe ori, o piedică în calea constituirii acelor relații 

familiale de care are nevoie adolescentul – drepturi egale 

și obligații egale de creare a unei atmosfere familiale 

confortabile, a unei simpatii și înțelegeri reciproce, 

atmosferă care determină dezvoltarea armonioasă a 

fiecărui membru al familiei. 
 

  prof. psih. Ion Ionici 
 

 

 

 

 

1. Cum vi se pare că arată viața unui licean de acum 
față de cea de altădată? 

 „La fel de frumoasă cum a fost și cea din trecut 
cu un plus pentru cea din zilele noastre datorită 
informației. ” prof. Iulian Nevrencean 

 „Mie mi se pare că elevii, față de altădată, au 
mai multă libertate și mai multe drepturi. “ dir. 
prof. Claudia Hodorog 

2. Care a fost cea mai amuzantă întâmplare de care ați 
avut parte în liceu? 

 „Când am chiulit de la ora de mate pentru fotbal, 
iar a doua zi am luat bătaie de la profesorul de 
sport.” dir. adj. Ion Ionici 

 „Cred că au fost multe întâmplări amuzante. Îmi 
amintesc că la ora de fizică (făceam fizică cu 
directorul adjunct) am ascuns în dulap un cățel 
care, pe la mijlocul orei, a inceput să latre.” prof.  
Aurelia Răuțu 

3. Dacă ați putea, ați schimba ceva anume din perioada 
liceului? 

 „Întotdeauna sunt lucruri în viață pe care, inevi-
tabil, le ratezi. Evident că aș schimba foarte mul-
te, dar atunci nu ar mai fi viața mea.” prof. Iulian 
Nevrencean 

 „Îmi place copilaria pe care am avut-o și 
perioada de liceu așa cum a fost: cu reguli de 
ținută, de comportament. Nu aș schimba nimic!” 
dir. Claudia Hodorog 

4. Dacă ați avea posibilitatea să vă întoarceți în timp, 
ați urma același drum, aceeași meserie? 

 „Nu, aș alege meseria de medic sau de fizician în 
cercetare.” prof. Oliver Pătrui 

 „Nu a fost alegerea mea, ci a părinților, dar 
totuși... mi-am croit un drum în viață datorită 
profilului urmat.” prof. Dana Stoica 

5. Vă este dor de anii de liceu? 

 „Da, îmi este dor! Mi-au plăcut foarte mult anii 
de liceu.” prof. Aurelia Răuțu 

 „Da, uneori îmi este dor.” prof. Cleopatra Jița 

 

 
        Interviu realizat de Cristina Pop 

 

 

 

      Interviul ediției 

 
 
  

De ce revista școlii 

C 
ând am aflat subiectul 
despre care trebuia să 
scriu, am stat și m-am 

gândit cât de interesant ar trebui să 
fie, cum să îl conturez mai bine și ce 
anume să scot în evidență mai mult. 
Desigur, nu toată lumea îmbrățișează 
această idee, de a avea propria revistă 
a școlii – „La ce ne-ajută dacă citim 
revista, dacă ne implicăm sau nu în 
îmbogățirea conținutului ei?!” Ei 
bine, nu e chiar așa. 

A avea propria revistă  a școlii 
e un lucru inspirat și eficent. În 
primul rând, cuprinde un pachet  de 
informații benefice nouă.  Prin 
simplul fapt că există, noi suntem puși 
la curent cu ultimele noutăți din 
școală, anunțuri, articole, diferite 
creații ale elevilor, anumite lucruri 
interesante venite dinspre profesori și 
multe altele. 

Am stat de vorbă cu unii dintre 
elevi și i-am întrebat dacă sunt 
încântați de această inițiativă – de ce 
o revistă a școlii? Răspunsul a fost 
clar și concis: „Să aflăm și noi ce se 
mai întâmplă prin liceu.” Adevărul 
este că, deși zi de zi venim la școală și 
încercăm să ne desfășurăm orele de 
curs cu răbdare și conștiinciozitate, nu 
suntem prea informați vizavi de ceea 
ce se întâmplă în jurul nostru. Din  
acest punct de vedere, revista e un 
mijloc rapid de informare.  

Un alt aspect important este că 
ea ne oferă posibilitatea de a publica. 
E o șansă pentru noi elevii de a ne 
etala „talentul” jurnalistic, de a ne 
perfecționa exprimarea și 
comunicarea. Putem zice că e un pas 
mic la un început de drum. Printre noi 
sunt o mulțime de elevi care au acest 
dar de a scrie, de a compune. E o 
oportunitate perfectă, trebuie doar 
curaj. Și, mai mult de atât, e vorba de 
apreciere. Așa vor fi descoperite 
valorile. Împreună putem face din 
această publicație o emblemă a școlii. 

 

     Rebeca Popa, cl. a XI-a A 

 
 
 
 
 

 

         

           

 Lacătele                 

   

descuiate 
 

...Timp, încotro mergi?... 

„Voința de a trăi este cauza 
existenței lumii”, drept pentru care 
viața ne oferă diverse ocazii unice, 
de neuitat, iar omul este dator să le 
trăiască. Din noianul acestor ocazii 
mirifice din lunga viață a unui om 
mi-am permis să selectez cea mai 
însemnată perioadă din viața unui 
adolescent – liceul. Omul poate 
respira în  universul miilor de 
secrete, al sutelor de lucrări scrise 
și al zecilor de premii, doar în 
calitate de licean. Aici este locul 
unde se întâlnesc și se cunosc 
adevărații prieteni, primii fiori ai 
iubirii, multiplele calități ale 
propriei persoane și, mai ales, 
locul unde ne dăm seama că 
profesorii noștri sunt de fapt niște 
actori care pun în „scenă” 
spectacolul orei, fiind în lumina 
unor reflectoare inocente. 
Dumnealor sunt cei care ne 
deschid drumul în viață, cei care 
ne învață ce înseamnă răul și cum 
să-l acceptăm într-o societate 
amară, care nu face altceva decât 
să promoveze, deseori, 
nonvaloarea, invidia și egoismul, 
marginalizând modesta valoare 
adevărată, care stă și observă cum 
golul din jurul său se zbate să 
prindă primele locuri la 
spectacolul vieții. Despre colegi, 
pot spune multe... În curând voi 
termina liceul, dar simt încă 
emoția primei zile de liceană. 
Dacă, la început, colegii mei 
păreau a fi niște ciutani, vroiam să 
ne cunoaștem și totuși evitam acest 
lucru, cu trecerea timpului am 
reușit să ne descoperim 
personalitățile unii altora, 
devenind din simpli colegi de 

clasă, colegi de bancă, adevărați 
prieteni. Acest lucru îl pot spune și 
cei care, după cum spune Bacovia, 
consideră liceul „cimitirul 
tinereților sale” , deoarece „cine se 
aseamnănă se adună”, iar 
singuratatea nu-și poate face lăcaș 
în sufletul nimănui. 

Alături de multiplele 
prietenii, veți simți și acel 
sentiment de stimă deplină față de 
cea sau cel care vă va îndruma ca 
diriginte timp de 4 ani, devenind o 
persoană minunată care vă va 
scoate din belelele făcute ca niște 
copii inocenți. Acum, în clasa a 
XII-a, când timpul parcă a devenit 
un dușman, pot zări cum în ochii 
profesorilor înflorește un mic 
regret, iar in sufletul doamnei 
dirigintă parcă este sădită tristețea 
despărțirii de cei care timp de 4 ani 
i-au fost copii. Dânsa a fost mama 
noastră, iar școala ne-a fost 
familie, vrând parcă să ne mai țină 
alături de dânsa, însă nouă ne-au 
crescut deja aripile... 

Timpul trece... îmi pare că 
a început numărătoarea inversă a 
orelor de curs, și parcă nu vrem să 
se termine. A fost prea frumos și 
de aceea îmi iubesc „sufletul de 
liceană” și  știu că amintirile 
frumoase vor rămâne înrămate în 
tabloul sufletului meu. Trăind 
aceste sentimente, vă îndemn să vă 
iubiți și voi „sufletul de licean” și 
să nu lăsați ca timpul să-și aștearnă 
praful pe tabloul amintirilor 
voastre și sper că în mica mea 
confesiune am reușit să descui 
unul dintre lacătele universului 
adolescenților. 

Iar acum... timp, spre ce 
meleaguri noi, grăbit alergi? 

 

Mihaela Motăroaia, 
 cl. a XII-a C 
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