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15 septembrie 2014. În curtea Colegiului Naţional s-a desfăşurat festivitatea de
deschidere a anului şcolar 2014-2015, manifestare emoţionantă la care au luat parte cadre
didactice, elevi, părinţi, reprezentaţi ai administraţiei publice locale şi centrale, slujitori ai
bisericii, reprezentanţi ai poliţiei de proximitate. De asemenea, la festivitate a participat
domnul Mihnea Costoiu - ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică
precum şi preasfinţitul părinte Gurie-Episcopul Devei şi Hunedoarei care a oficiat slujba de
Te-deum la începutul anului şcolar şi a adresat elevilor un cuvânt de învăţătură. Profesorul
Marin Florin Ilieş, directorul colegiului, a urat bun-venit elevilor şi a mulţumit părinţilor care
şi-au încredinţat copiii instituţiei pe care o conduce, apoi a făcut o scurtă trecere în revistă a
remarcabilelor rezultate obţinute în anul şcolar anterior, temei pentru unele asemănătoare şi în
anul şcolar 2014-2015. Directorul a urat bun-venit elevilor din clasa pregătitoare, celor din
clasa a V-a şi a IX-a.

Un cuvânt de suflet, prilejuit de eveniment, a fost rostit de către doamna profesor Maria
Ştefănie- inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. Domnul
Adrian Sorin Vasilescu, prefectul judeţului Hunedoara s-a adresat celor prezenţi spunând:

şi a urat elevilor să ajungă să lucreze în şi pentru
ţara noastră.

Ministrul Mihnea Costoiu a adresat un mesaj de bun-venit elevilor care încep un nou an şcolar:

Ministrul a urat succes tuturor decebaliştilor:

În încheierea festivităţii, directorul colegiului le-a mulţumit pentru sprijin parlamentarilor
hunedoreni, Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliului Judeţean Hunedoara, Prefecturii
Judeţului Hunedoara, Consiliului Local şi Primăriei Deva, Episcopiei Devei şi Hunedoarei,
Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a urat elevilor și cadrelor didactice un an bun şi mult succes.
Festivitatea de deschidere a noului an şcolar a fost precedată de un concert al formaţiei

.

Decebal

avem în faţă cel mai valoros capital al ţării

Prima zi de şcoală este, fără îndoială, un moment special în viaţa fiecărui elev, părinte sau
profesor. Ca fost elev, ca părinte şi ca profesor îmi dau seama de emoţiile, aşteptările şi
speranţele care sunt legate de importanţa zilei de astăzi! Cred că în aceste momente de
sărbătoare, trebuie să privim cu toţii cu încredere către viitor. Educaţia rămâne un motor de
dezvoltare al ţării noastre şi trebuie să depunem toate eforturile pentru ca elevii şi profesorii
care se întorc astăzi în clase să poată benefica de cele mai bune condiţii de activitate.

Vă doresc mult succes în noul an şcolar ! Ştiu că
aveţi ambiţia, talentul și curajul necesar pentru reuşită! Mesajul meu, astăzi, este că trebuie
să aveţi încredere în propriile forţe - cred cu tărie că România poate privi cu încredere la
viitorul său datorită vouă.

Pragul de Sus
Prof. Nicoleta NICULA



Anul acesta, balul boboceilor a fost unul memorabil, plin de surprize și de momente speciale.
Totul a început cu preselec'iile care au dat o misiune grea elevilor din clasele a VIII-a și
doamnelor diriginte: alegerea perechilor dintre mul'i copii talenta'i. În cele din urmă,
perechile de bobocei au fost alese și tema balului stabilită. Cele nouă perechi de bobocei au
reprezentat câte un film de succes nominalizat la . Filmele reprezentate de ei au
fost: ,

. Alături de ei, a zecea
pereche formată din doi elevi ai claselor a VIII-a a fost nominalizată pentru , ea
reprezentându-i pe .

Organizatorii s-au ocupat de bobocei, dându-le o mul'ime de sfaturi și pregătindu-i pentru
proba de dans, proba op'ională și proba de cultură generală. Pregătirile pentru bal au fost
presărate cu clipe de tensiune și momente comice, dar s-au legat și noi prietenii.
Ziua de 5 noiembrie anun'a începerea galei de decernare a Premiilor Oscar. Boboceii au pășit
pe covorul roșu într-o mare de aplauze, pe scena Centrului Cultural . Prima
probă a fost cea de dans, urmată de proba de cultură generală la care boboceii nu au fost nevoi'i
să răspundă la întrebările obișnuite de cultură generală, organizatorii pregătindu-le întrebări
referitoare la domeniul cinematografiei. Ultima probă a fost cea op'ională, în care boboceii ne-
au arătat talentul lor.

Premiile Oscar
Familia Adams Titanic, Mr. and Mrs. Smith, Avatar, Harry Potter, Batman and

Catwoman, Pira&ii din Caraibe, Marele Gatsby și Jocurile Foamei
Zmeura de Aur

Tom și Jerry

Drăgan Muntean

Balul
Boboceilor

2014 :
Premiile
Oscar



Pe parcursul balului am urmărit mai multe momente artistice și muzicale: dansuri populare
germane, dansuri moderne, melodii interpretate de colegele noastre și surpriza dinaintea
premierii: trupa școlii. După ce juriul a deliberat, boboceii au pășit pentru ultima dată pe
covorul roșu.
În final, marele trofeu a fost câștigat de protagoniștii filmului , to'i boboceii
primind premii și plecând acasă cu multe amintiri fumoase. Gala decernării a
avut un sfârșit de poveste.
Câștigătorii
Locul I: Miss Bobocel 2014: Alexandra Borza
Mister Bobocel 2014:  Lukas Hangan
Locul II: Alis Badinschi și Robert Basarabă
Locul III: Maria Roșu și Sorin Braun
Premiul pentru : Maria Andreiaș și Robert Izele

Harry Potter
Premiilor Oscar

Popularitate

Irina MIHULEŢ, clasa a VIII-a C

:

E lumea trupul transparent,
presat de aer cu vineţii umbre,
pulsând de carne crudă şi albă, sângerândă.
Şi drumu-i împietrit.
Şi -ntinsă stă a zăpezii spălată mocirlă,
stropind uscat a vieţii surdină.
Trec oamenii mecanic,
păşesc forţat, pulsând în ritm de tamburină.

Şi luna sus s-a cocoţat,
polar învolburând
un nour.
E strada goală,
dar eu trec, căutând…visez…
Aspir şi savurez,
proptit aştept şi
zăbovesc…

Cântecul lumii

Delia PRODAN
clasa a XI-a G
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. Via a nu e dreaptă – obişnuieşte-te cu ideea!

. Lumii prea pu in îi pasă de stima ta de sine. Lumea se așteaptă să realizezi ceva
înainte de a fi mul umit de tine însuţi.
. Nu vei câstiga 60.000$ pe an de îndată ce părăseşti băncile şcolii. Nu vei fi

vicepreşedintele vreunei companii cu telefon în maşină decât atunci când vei fi muncit
pentru acestea.

. Dacă crezi că profesorul tău e sever, stai să vezi când o să ai un şef !
. A lucra într-un fast-food nu este ceva sub demnitatea ta. Bunicii tăi aveau o altă

denumire pentru asta: o numeau şansă.
. Dacă o dai în bară, nu e vina părin ilor tăi, aşa că nu te mai smiorcăi în legătură cu

greşelile tale, ci înva ă din ele.
. Înainte de a te fi născut, părin ii tăi nu erau atât de plicticoşi ca acum. Au ajuns aşa

din cauză că trebuie să- i plătească cheltuielile, să- i spele hainele şi să te asculte pe
tine spunându-le cât de grozav te crezi. Aşa că înainte de a te porni să salvezi jungla de
parazi ii genera iei părin ilor tăi, încearcă să- i despăduchezi propriul dulap.
. Poate că școala ta a scăpat de învingători şi învinşi, însă via a NU. În unele şcoli au

abolit corigen ele şi elevul poate încerca de câte ori vrea el să dea răspunsul corect la o
întrebare.Asta nu seamănă, deloc, cu NIMIC din viaţa reală.
. Viaţa nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere şi pe foarte pu ini angajatori îi

interesează să te ajute să . Faci asta în timpul liber.
. Ce vezi la televizor NU e via a reală. În via a reală oamenii chiar trebuie să mai

plece din cafenele şi să meargă la serviciu.
. Fi i amabili cu tocilarii. Există şansa ca în viitor să lucra i pentru vreunul dintre ei.
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te găseşti

11 lec ii de via ă de la celebrul Bill
Gates

! !
- Lucrurile pe care cred că

orice adolescent ar trebui să le
audă,  chiar dacă nu oferă cea mai
frumoasă perspectivă asupra lumii

Andrada RADU,clasa a XII-a H



Îmbrăcămintea în cadrul coliiș

Ligia GALAŢI,
clasa a VIII-a C



Să fie doar o emoţie de toamnă? Mi-ai spus cândva că florile nu dor... Parcă era
vară. Şi parcă m-am ascuns în covorul cu maci înflăcăraţi. Linişte. Şi apoi căutare... Sufleteeee!
De ce nu mi-ai spus? Cum rămâne cu florile de spin Şi cum rămâne cu petalele care se scutură?

Ţie ţi-am încredinţat fiinţa mea şi mi-ai izbit tâmplele de stele, ca acum să mă trimiţi în lumea
concretă...nu vreau să mă convertesc, nu mă lăsa furată de esenţa toamnei, nu o lăsa să mă îmbrace
în nuanţele ei. Mi-ai lăsat inima neacoperită şi simt cum îmi atinge pielea fiecare frunză arămie,
umedă. Mă doare! În sipetul tău mi-am lăsat extensia interioară a trupului.

Îmi plouă pe aripi şi mi-e din ce în ce mai greu să transform picăturile în pene. Ţi-aş spune să mă
mai laşi o secundă, o adiere, o frunză, un fir de nisip, un an...un timp. Da, să mă mai laşi să mă
hrănesc cu parfumul estival. Păşesc desculţă în portul minunilor şi îmi dau seama că după ce m-ai
purtat prin atâtea călătorii, acum m-ai ancorat, mi-ai smuls aripile şi fiecare val mă izbeşte mai
tare. Din fiecare port în care m-ai lăsat am cules stele, dar acum mi-e prea frig. Nu mai simt acea
stare de beatitudine, de exuberanţă, dar văd dincolo de oceanul tău oval al fanteziei, am reuşit să
pătrund dincolo de talazurile tale turcoaz şi te întreb:

Mi-ai luat inocenţa, dar m-am hrănit cu seva copacilor goi...la fel de goi cum m-ai lăsat tu pe mine.
E interesant cum între cei suferinzi se leagă o punte... Te privesc cu amar, suntem ca două toarte de
amforă.Ai vrea să trec prin picurii de plumb ca să ajung la tine şi să-ţi cer aripile înapoi, dar nu...în
locul fericirii şi al dragostei juvenile, am un ochi rece, dar înţelept. Sunt încuiată în portul
toamnei şi am slujba mea mută: de a răpi. Numai că eu ofer şi ceva în schimb, ofer alte sentimente,
ca să mă răzbun pentru anii mei tineri ce au sunat a cântec, dar am trecut pe lângă ei cu dragostea
de mână şi am rămas cu mâna întinsă ca a regelui Lear.

Nu mă tem nici de zâmbetul tău, deci nu mă tem de nimic. Sunt ceea ce-i dincolo de fereastra odăii
tale: depărtarea. Sunt cea mai mică faţă a lumii între rândunelele ei , fiindcă mă înfăşor în întregul
ei necunoscut. Privirea ta nu mă va găsi nicăieri.Amintirea ta nu are unde să mă afle. Glasul tău nu
poate să mă strige şi nu ştie unde. Sunt între cele patru zări: răspântia lor.

Sufletul meu şi-a pierdut glasul copilăriei. Ştii să asculţi? Auzi vântul la fereastră? Auzi păsările
care pleacă şi se întorc? Ştii ce-i nostalgia? Priveşti uneori pe fereastră fără să vezi nimic? Sunt pe
acolo şi într-acolo, fără
fiinţă concretă, o apropiere şi o îndepărtare în preajma ta.
Gândeşte-te la mine ca la o stea desprinsă din tine şi
dusă în întunericul nemărginit...

Mă vei lăsa aici, nu? Nu va mai fi dincolo de
toamnă altă călătorie pentru mine, nu?

a  Francesca DUBARIU, clasa a X-a GDian

Emoţie de toamnă
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Motto:

Acum zece ani, ne-am întâlnit prima oară în curtea colii, în clasa întâi. Am stat împreună în
aceea i bancă încă din prima zi i ne-am dat seama după un timp că, în ciuda diferen elor
aparente dintre noi,... eram la fel. Uitându-mă la ea, mă vedeam pe mine ca într-o oglindă.
În cei opt ani petrecu i împreună, în şcoala generală, am descoperit multe lucruri pe care le
aveam în comun, de la răcoritoarea favorită până la valorile morale. Având aceea i concep ie
despre via ă, principalele materii care ne interesau erau istoria i geografia, însă aveam i o
ciudată pasiune pentru psihologie, chiar dacă nu o studiasem încă. Ne-am pregătit împreună
pentru examen, și…bucurie, la începutul clasei a IX-a eram împreună în curtea Liceului
Teoretic . Ne îndreptam spre sala cu sec ia , unde doream să ne
amplificăm cuno tin ele şi pasiunile.
Doi ani mai târziu, aflam că liceul nostru se va desfiin a, iar noi vom deveni elevi ai Colegiului
Na ional . Principala noastră îngrijorare sau teamă era că sec ia noastră va dispărea
odată cu liceul... Până la sfâr itul anului am fost informa i că ne vom păstra sec ia, însă vom
schimba loca ia. De i eram dezamăgi i de această decizie, am început anul colar cu motto-ul
care ne motiva să nu renun ăm la idealurile noastre:

.
În câteva săptămâni am realizat că această schimbare era benefică pentru noi din toate punctele
de vedere. Am început să-i apreciem pe colegii de la Colegiul Naţional văzându-i
altfel decât , ei dovedindu-se a fi persoane care ne vor binele, membrii unei noi familii.
Azi, încă împreună, în aceea i bancă, noi, prietenele, ne bucurăm i suntem recunoscătoare că
ni s-a oferit oportunitatea de a continua studiile la unul dintre cele mai bune colegii din ară,
păstrându-ne colegii, profesorii i spiritul de .
Nu ne-am destrămat, ne-am unit. Avem în continuare şansa unei bune formări, dar şi bucuria
păstrării prieteniei cu colega de bancă.

, c

O familie nu se destramă datorită schimbării domiciliului

Traian tiin e Sociale

Decebal

O familie nu se destramă datorită
schimbării domiciliului

Decebal,
fiţoşi

familie

Denisa CEREAN, Alexandra COZMA lasa a XI –a I

Ș "

Prietenie



Să evadez...? răsună retoric în mintea mea obosită. Sunt pregătită să prind aripi şi să
mă înal' ușor, ușor, pășind sfioasă pe nori de lumină, ca mai apoi să mă arunc în
infinit? Deschid ochii. Întunericul îmi inundă pupilele, iar câte o rază rătăcită se joacă
cu inocen'a lor și cu dorin'a de a percepe forme și umbre. Apropo de umbre. Pătează
pere'ii zugrăvi'i cu cerneala lungilor rânduri pe care le-am scrijelit în fiecare col'
imaginar.
Din când în când, privind în sus, fâșii lungi, aurii se preling pe tavanul rece. Și perna e
rece, și valurile pe care am impresia că le aud izbindu-se de spatele meu rece, tot reci
sunt. Fiecare fir de păr e înghe'at și mă simt atât de amor'ită, încât nu pot găsi nicio
rază de căldură, pentru că atunci gândurile mele s-ar ciocni și s-ar sparge în lacrimi, în
neputin'ă, în curiozitate. Îmi e frică de lacrimi. Când mintea ta nu î'i oferă niciun
răspuns, transmi'i fiecare semn de întrebare sufletului. Dar singurul meu semn de
întrebare sunt eu.
Încerc să evadez din acest corp care îmi e străin. Vreau să privesc într-o oglindă de
emo'ii și să-mi văd reflexia interiorului. Să-l văd pur, curat, gol. Să nu mă ciocnesc de
fiecare dată de doi ochi încercăna'i și un zâmbet fals care e pictat pe chipul meu cu
frică și nepăsare.
Simt nevoia de a evada la fel ca fiecare dintre noi, doar că nu to'i au curajul să se lase
purta'i de un vânt străin...

Am 15 ani. Sunt un adolescent. Un adolescent pierdut într-o lume condusă de
imperfec'iunea adul'ilor. Mă scufund în probleme şi griji nemaiîntâlnite şi mă
înec cu slăbiciunea celor care mă inconjoară. Cu fiecare minut care trece,
realizez că sunt din ce in ce mai expusă în fa'a părerii societă'ii și că judecata este
un lucru comun, banal, normal.
Încerc să mă leg de această vârstă cu lan'uri de vise şi speran'e. Fiecare cifră o
înfășor în jurul sufletului de mii de ori și las ca logica și simplitatea acestora să
îmi hrănească, să-mi stimuleze emo'iile, sentimentele, tot ce poate fi mai frumos
într-un adolescent.
Mi-am îngrădit propria lume cu un șir veșnic de pagini tipărite pe care le
răsfoiesc cu ajutorul unor gheare însetate de cunoaștere. Refuz să cred că peste
ani aceste file se vor îngălbeni și se vor desprinde din cartea pe care am clădit-o
cu nop'i lipsite de somn și cu zile aglomerate de probleme, de graba celor care
mă înconjoară.
Sunt prea tânără să mă gândesc la ceea ce reprezintă moartea. Încă nu sunt
suficient de pregătită să aflu cum via'a unui om se scurge, iar tot ceea ce rămâne
în amintirea lui este o fotografie pierdută într-o cutie însemnată cuAmintiri.
La vârsta asta mi-aș dori doar să fug. Să fug fără limite, să uit de existen'a lor și să
mă refugiez pe o plajă pustie unde pot asculta cântecul mării, unde răsăritul
sângeriu al soarelui se scaldă în valurile sărate și crestate cu albea'ă specifică.
Vreau să-mi construiesc un castel de nisip, ca să poate fi dărâmat de talazuri și de
vânt, pentru a învă'a ce înseamnă puterea de a te ridica atunci când via'a te
doboară.
Vreau sa văd apusul soarelui, momentul în care valsează cu luna, pentru a afla ce
este iubirea infinită, nemărginită.
Vreau să văd scoicile multicolore, care se frâng de stâcile reci, pentru a învă'a ce
înseamnă să te sacrifici pentru frumuse'e, simplitate, puritate, pentru a învă'a
cum este sentimentul de a crea ceva pre'ios.
Vreau ca nisipul fierbinte să-mi gâdile tălpile și să mă pierd în particule de praf
auriu, care se încâlcesc în părul meu ciufulit din pricina brizei.
Vreau să ascult pescărușii și să le urmăresc zborul monoton.
Pur și simplu vreau!
Vreau să-mi pierd timpul gândindu-mă la aspectele vie'ii, la ceea ce simt și la
ceea ce trebuie să fac.

Georgiana
NISTOR
clasa a X-a  E



Atunci când te naşti, nu eşti un copac, ci o sămânţă. Trebuie să
creşti, trebuie să ajungi la o înflorire, iar această înflorire va
fi mulţumirea ta, împlinirea ta. Această înflorire nu are nimic
de-a face nici cu puterea, nici cu banii, nici cu politica.
Nu are legătură decât cu tine, cu evoluţia ta personală.(Osho)

du-te-vino

Nu contează anii din via a ta, ci via a din anii tăi!" "

Te-ai gândit vreodată ce cau i aici ? Care-i scopul tău în lume ? Ce misiune ai pe acest pământ?
Te-ai întrebat vreodată ce e via a? Dacă nu, e timpul s-o faci! Via a începe din momentul în care
ai părăsit zona de confort. Din momentul în care inve i să te descurci singur i din momentul în
care înve i să- i creezi tu însu i realitatea, iar nu al ii. Via a nu se rezumă doar la un .
Nu e doar un drum, pe care po i să avansezi sau... să te întorci. Via a îţi aşterne, cu
generozitate, sute de drumuri! Depinde doar de tine ceea ce alegi. Depinde doar de tine dacă
vrei să- i învingi frica i să pă eşti pe drumul potrivit. Cum adică depinde doar de tine? Adică
trebuie să realizezi că partea materială a lumii nu te limitează să- i îndepline ti visul i să tii
că, dacă dăruie ti, răsplata nu se va lăsa aşteptată.

Via a nu este făcută pentru a acumula averi, ci pentru a ob ine cuno tin e. Banul este doar un
eliberator de limitări. Ceea ce contează, de fapt, este să faci totul din pasiune! Mul i spun că din
pasiune nu câ tigi nimic. Ei bine, lucrând cu pasiune vei fi cel mai câştigat! i câştigi nu doar
tu, ci i cei din jurul tău. Iubind ceea ce faci, o vei face întotdeauna cu plăcere. Degeaba lucrezi
într-un birou, când dispre uie ti spa iile închise; degeaba doreşti să ajungi pe Acoperişul
Lumii, dacă nu îndrăgeşti, nu respecţi muntele. E simplu, nu-i a a? E simplu! Totu i...mul i
sunt cei care aleg calea greşită!

Orice lucru trebuie făcut din suflet. De ce? Fiindcă atunci când e făcut cu drag, e făcut a a cum
trebuie! Un lucru realizat fără pasiune îşi pierde strălucirea.

Înva ă să ascul i...cu tăcerea templului; să vorbe ti...cu şoapta izvoarelor; ..să accep i ideile
celorlalţi...cu tăria munţilor să fii drept... pentru că „brazii nu se frâng”. i... cel mai important,
înva ă legile scrise şi nescrise ale progresului. Să dore ti depăşirea propriilor limite, pentru a
ajunge acolo unde î i dore ti. Fiindcă, dacă vrei ceva cu adevărat, fără a prejudicia pe cineva,
întregul Univers te va cuprinde în armonia Lui.
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Alexandra MARCU, clasa a XI-a G

Despre via ă!

Mălina Elena IOSCHICI
clasa a X-a A



Chiar dacă adesea renunţăm la multe dintre activităţile practicate în timpul liber, doar pentru a
învăţa, ceea ce ne aduce, evident, „beneficii”, în sensul că un adevărat nu este
pregătit numai din punct de vedere teoretic, ci învaţă şi să înfrunte viaţa, cu toate avantajele şi
dezavantajele pe care aceasta le presupune. De asemenea, nu pierde niciodată ocazia de a
evidenţia frumoasele rezultate obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare, fiind mândri
atât de noi înşine, cât şi de colegii învingători, deoarece, mai mult decât orice, aici învăţăm să
fim o familie, un colectiv, în cadrul căreia minciuna, răutatea şi invidia să fie alungate,
triumfând, în schimb, asupra oricăror obstacole survenite: spiritul de întrajutorare, armonia şi
prietenia. Totodată, nu trebuie să uităm nicio clipă de activităţile extraşcolare, de proiectele ce
se organizează cu atât entuziasm de către elevi şi profesori, acele activităţi aşteptate de toată
lumea, care vor deveni, o dată cu trecerea timpului, plăcute amintiri: excursii, serbări,
spectacole, proiecte. Vedeţi…. Cu siguranţă, în asemenea momente, lacrima de bucurie îşi
aduce strălucirea de stea pe chipul vostru...ascunzând zburdălnicia unei amintiri şi sporeşte
mândria de a fi .

În ceea ce priveşte colectivul clasei a XI-a G, una dintre amintirile neofilite de trecerea anilor
este (şi probabil va rămâne) proiectul din clasa a IX-a, pregătit pentru a întâmpina - cum se
cuvine - , deoarece, în decursul celor două ore de limba şi literatura română, am
prezentat un spectacol, pregătit cu multă însufleţire. Boboci fiind, totul era asemenea unei
lumi abia descoperite, dorinţa de a nu dezamăgi pe nimeni şi de a-i impresiona pe domnul
diriginte şi pe doamna profesoară de română, punea stăpânire pe sufletele tuturor celor 28 de

. Ne-am străduit, din răsputeri, să ne încadrăm în timpul alocat, pentru ca poeziile,
scenetele şi cântecele să se împletească în atmosfera încărcată de bucurie. Când spectacolul a
luat sfârşit, mulţumirea se putea citi pe feţele tuturor, iar emoţiile au fost preluate de legănarea
fulgilor de zăpadă, pentru ca să le presare şi-n anii următori în sufletele
drumeţilor neobosiţi în participarea la .

decebalist

decebalist

Crăciunul

mici filologi

Spiritul Crăciunului
Spectacolul Grandios al Vieţii

eorgiana POPA, clasa a XI-a GG

De ce ?decebalist

Ei bine, probabil că, de multe ori, v-aţi întrebat de ce-aţi ales acest
colegiu în locul altuia, în locul... unei vieţi mai uşoare, fără atâtea
teme, şi... adică tot ce determină condiţia unui . Cu
toate acestea, niciodată nu v-aţi gândit să vă mutaţi la o altă şcoală.
Ştiţi de ce??? Răspunsul este simplu: pentru că a fi este o
onoare indescriptibilă, o mândrie ce nu poate concura cu nimic
altceva, pentru simplul motiv că valoarea este precumpănitoare.

stress decebalist

decebalist

Nicolae Oprea - Reflectie



Decebalul este…
văzut şi atipic

Ce reprezintă Decebalul pentru dumneavoastră/tine?

Ooo! Păi cel mai bun liceu, cei
mai (sumă de adjective care desemnează calităţi) copii, oameni.

Decebalul

roade

Bună ziua! Vă văd un om matur… aveţi copii?
- Da, sunt ambii majori!
- Excelent… pot să merg mai departe şi să vă întreb unde au terminat liceul?
- Au terminat la Liceul Decebal şi Sigismund Toduţă.
- Şi ce părere aveţi despre Colegiul Naţional Decebal ?
- Părerea mea este una foarte bună. Pe vremea studenţiei mele, la Timişoara,
majoritatatea studenţilor erau din Deva, respectiv de la Liceul Decebal. După mine, orice
copil care a intrat şi urmează cursurile acestui liceu, încă din prima zi este muşcat de
„viperă“. Este inoculat un venin pentru a reuşi în viaţă prin tenacitate, muncă, perseverenţă,
spirit de echipă care, totodată, îţi consolidează personalitatea, te fac un om al cărţii şi al
studiului pentru a te definitiva ca om. Orice altă excepţie de la această regulă nu este de luat în
seamă, procentul reuşitei decebaliste menţinându-se constant de 100%!”(

)

Chiar dacă nu am ştiut ce însemnă să înveţi până la ore târzii asta înainte să
ajung aici- îmi place în Decebal, îmi plac profesorii.

Decebalul cel mai bun liceu

Miruna-Ioana VASIU,  Iosif GABOR  clasa a X-a A

Şi iată răspunsul de nota 10 (raportându-mă la sistemul binar):

Bun, nu doresc să neg vreo informaţie din acest răspuns-şablon şi în niciun caz să critic
persoanele care ar putea oferi această replică. Doar că, ceea ce mi-am propus prin acest articol e
să găsesc opinii grăitoare în spatele cărora se situează oameni pentru care înseamnă
ceva; un ceva care a contribuit/contribuie la evoluţia lor, un ceva semnificativ.
Şi… învăţăturile desprinse din experienţa primului an de liceu, anume faptul că cine caută
găseşte şi, chiar dacă dispui de o perioadă aferentă scrierii în tihnă a unui articol, tot te vei
apuca doar cu o zi înainte (alternativa folosită în mod special ar fi aşteptarea unui miracol,
nimic mai mult), au dat , pentru că într-un final am chestionat două persoane ale căror
răspunsuri m-au încîntat cu originalitatea lor (şi sper că aceasta va fi valabilă şi în cazul vostru,
dragi cititori).
-

mama unei foste
decebaliste olimpice
Cea de-a doua părere care m-a determinat să o înscriu aici aparţine unei proaspete eleve de
clasa a IX-a: –

Poate că este o părere relativ
convenţională, însă din aceasta reiese un optimism teribil, precum şi sinceritatea.
Nu ar fi echitabil dacă nu mi-aş expune şi eu impresiile... cred... Încă de când am intrat la
Decebal am învăţat două lucruri: că anii de liceu, pe lângă scopul lor universal valabil de a ne
orienta drumul în viaţă, vor reprezenta un cumul de trăiri şi amintiri ce vor sfida fluenţa
timpului; şi de asemenea să preţuiesc lucrurile simple (o simplă oră liberă, un simplu weekend,
o simplă vacanţă de vară... ).
Dacă mi-ar lua cineva un interviu şi mi-ar adresa întrebarea de la care am pornit: „Ce reprezintă

pentru tine?”, nu aş răspunde , deoarece e un fapt de la sine înţeles,
ci aş răspunde că este o provocare, provocarea de a concura cu tine însăţi (însuţi după caz), nu
cu ceilalţi colegi, de a învăţa (mai ales!) la ceea ce ne place, de a ne cunoaşte limitele şi a nu ne
opri niciodată din a încerca să le depăşim.

,



De la 11 ani urmăream filme indiene.
Eram fascinată de hindi- o limbă de o
muzicalitate fără egal. De la 13 ani am
decis că trebuie să învă hindi- limba
oficială a Indiei.
De aici până la fascina ia pentru tot ce
înseamnă India nu a fost decât un pas.
Mă pasionează religiile lor (atât de
numeroase, pare că te pierzi în ele),
cultura lor, care nu seamănă cu nimic
din ce un european este obi nuit dar i
modul în care se îmbracă. Femeile
poartă sari, iar bărba ii poartă i

.
Indienii au inventat cifrele, aveau
cuno tin e vaste de astrologie dar i de
medicina ayurvedică, care mai nou a
început să pasioneze pe toată lumea.
Timp de 3 ani am învă at limba, apoi
într-o luna am reu it să scriu. Când voi
merge la facultate voi studia hindi, iar
mai târziu sper că voi locui în India.
După ce am citit

– întreaga via ă mi s-a
schimbat, universul întreg dându-mi
un răspuns tuturor întrebărilor care
mă măcinau.
De multe ori mă sim eam neîn eleasă
datorită pasiunii mele, dar cu ajutorul
internetului am găsit i alte persoane
care au aceea i pasiune ca mine.
În opinia mea, cunoa terea ( )
este precum o cheie cu care ,
posedând-o, vei putea deschide orice
u ă.
Asta sunt eu, asta e pa siunea mea i
mă bucur că o pot împărtă i i altora.
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kurta
dhoti

Bhagvan Gita –
Cântecul divin

vidya

Tiberia CERCEA, clasa a IX-a F

INDIA- o poartă spre eternitate

LATINA –pasiunea mea

Dacă se întreabă cineva cum de mie, o elevă de 15 ani
poate să-mi placă o limbă considerată de unii moartă,
am să vă spun.
La vârsta la care unii dintre noi fac pasiuni pentru
muzică i filme, eu, eu Octavia am descoperit un
univers nou, fascinant care m-a captivat i cel mai
important lucru, m-a determinat să depun o muncă
asiduă pentru a-i descifra tainele.
Îmi plac legendele lor care te duc cu gândul departe, la
lumi necunoscute i demult apuse, îmi plac zeită ile lor
dar i conducătorii pe care i-au avut…

tiu că LATINA stă la baza majorită ii limbilor din
Europa. De la ea, au început multe. E o piatră de
temelie, cu care, dacă ai răbdare să zide ti, po i ajunge
departe, sper !
Da, e adevărat că asta mă face să mă simt deosebită,
altfel decât colegii de vârsta mea. Sunt ambi ioasă,
vreau să învă ă devin cea mai bună. Vreau,
vreau să tiu i să aflu tot ce se poate afla despre această
limbă i fascinanta cultură pe care a dezvoltat-o.
LIMBA LATINĂ m-a învă at că educa ia e cea mai
importantă armă pe care o po i avea i cu care, dacă
vrei, reu e ti să schimbi lumea.
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Octavia-Maria PASC, clasa a IX-a F



Aud mereu în jurul meu vorbindu-se despre criza lecturii la
nivelul genera iei noastre. i totu i observ autori care se
află în plină ascensiune, autori despre care orice adolescent
de vârsta mea a auzit măcar o dată.
Printre ace tia se numără . Dacă încă nu v-a sărit
în ochi acest nume pe rafturile librăriilor, cu siguran ă
filmul vă sună cunoscut. John Michael
Green este un scriitor american multipremiat, ale cărui căr i
au fost vândute în milioane de exemplare.
Personal, m-a impresionat cartea lui de debut

, în care surprinde interesele i via a adolescen ilor
din zilele noastre. Personajul principal, ,
delimitează clar cele două etape ale existen ei sale: via a
înainte i după evenimentul care o are în centru pe
misterioasa .
Bucurându-se de un succes mult mai mare, cartea

, lansată în 2012, a fost ecranizată doi ani mai
târziu în filmul cu acela i titlu. Cartea nu este doar o poveste
de iubire, ci prezintă într-o manieră deloc sofisticată un
subiect complex, mai exact cursul
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John Green

Sub aceea i stea

Căutând-o pe
Alaska

Miles Halter

Alaska Young
Sub

aceea i stea

ș

ș

firesc i dureros al vie ii,
eviden iind frumuse ea acesteia.
Iată doar două dintre cele mai populare căr i în rândul

, iar John Green este doar unul
dintre autorii care stârnesc interesul tinerilor. Deci, oare
chiar suntem o genera ie pierdută...?
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Genera iei Internetului"

Lectura azi – o criză ?

Raluca NELEGA
clasa a VIII-a B

,

Călătoria
Iau la pas asfaltul gândurilor mele,
Mă plimb printre stânci, numărând stele.
De sus, cerul i luna mă privesc acum,
Merg încet, i-n spate las metri de fum.
Casa din spatele meu pare castel,
Doar eu mă văd pe acolo, stingheră ca un drapel.
Dintr-odată, merg agale prin de ert,
Gândind la faptul că, în via ă, nimic nu mai e cert.
Totul e inut secret, nici măcar un bilet
Ca să găsim cheia deschiderii oricărui filet.
Mai e pu in până la capătul lumii, la abis

i până acolo totul e incorect, nu e admis.
Mintea mea zboară către sute de destina ii,
Nu m-a mira dacă, acum, a fi pe o barcă, cu pira ii.
În fa a ochilor mi-apar culori nemaiîntalnite,

i toate astea îmi induc fantezii binevenite.
Capul meu deja e plin cu baliverne,
Ce se transmit în adâncul sufletului drept fapte eterne.
Gata, e timpul să mă trezesc,
Să spun lucrurilor pe nume, ce și pe cine urăsc.
Visul meu poate că niciodată nu va fi dezlegat,
Eu, mâine, rămânând acela i om dezinteresat.
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Mădălina  ROŞU
clasa a XII a D

,

Poate că nu sunt singurul om care nu tie ce semnifica ie au visele sale,
Dar un lucru tiu cert – sunt trecătoare...
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Iad îngheţat în . Oglindă de gheaţă e . Elementele sunt în forţă. Întuneric şi
gheaţă. sunt în avantaj. Războiul e ca şi câştigat. . O creatură născută din gheaţă şi
întuneric cu sete de putere. Creaturi frumoase, dar barbare prin felul lor de a fi. Cu părul alb, cu
ochii plini de culoare care aproape lucesc în întuneric, cu numele generaţiei încrustat în piept, în
limbi de mult pierdute, cu gheare reci care ies la iveală doar când este nevoie, dar cu înfăţişare
umană. . Fiinţe care îşi iubesc semenii dar se consideră superiori faţă de orice alte fiinţe.
Fiinţe ce regăsesc plăcerea în tortura celora ce nu li se aseamănă prin jocuri despotice.
Armata, fluturând steagurile victoriei, era deja la poarta capitalei. Cu toţii veneau victorioşi din

, unde lung război duseseră cu hibrizii, creaturi superioare omului,
născute sub semnul pământului. Cu toţii se pregăteau de marele târg ce avea să urmeze. Căci
bogaţiile luate din război erau vândute, precum şi prizonierii care aveau să fie sclavi şi noi pioni ai
jocurilor barbare.

mergea în frunte, ţinând strâns mânerul securii de argint ce îi fusese dăruită în copilărie.
Arma cu care avea o legătură de sânge. Căci Veseeres era născută sub semnul războinicului. Cu
pielea albastră, nefiind de viţă nobilă, era menită din naştere să fie integrată în arta
războiului. Nu ca şi sora ei vitregă, , cu pielea palidă, născută spre a conduce, provenind
dintr- o linie pură de sâ .
Ajunşi în capitală, armata s-a fărâmiţat pe rând, până când a rămas doar cu ,
principalul ei ajutor, şi un biet prizioner al războiului, un tânăr cu păr de foc şi ochi aprinşi. Ederul
era plin de viaţă. Târgul avea să înceapă şi toţi se grăbeau spre a prinde marfa cea bună.
Nu după mult timp, se găsi în faţa moşiei surorii sale. Căci doar ea era de viţă nobilă şi,
deşi era mezina familiei, ea fusese considerată moştenitoarea de drept.

- Mă bucur să te revăd, . Un alt război câştigat. Dar cu ce gând pe aici? spuse
Agregor, străjuitorul moşiei.

- Am venit cu un dar, . a adus pradă bună. Sunt convinsă că scumpa
mea soră va fi încântată.

- Acesta? a zis arătând spre sclavul încătuşat aflat sub paza lui Nepalius.
- Este doar un tânăr... dar am să te cred pe cuvânt.

Şi zicând acestea, porţile îi fură deschise. În sala tronului era aşteptată de sora ei. intră
singură, lăsându-l pe şi pe tânăr cu gărzile din faţa uşii.

stătea pe tahtul ei împodobit cu aur şi catifea, ce avea pe spătar încrustat un Opal, piatra ce
îi reprezenta generaţia precum şi moşia. Părul lung şi alb, ochi albaştri de gheaţă goi, cu o rochie de
satin roşu ce îi lăsa loc spre a îşi dezvălui numele încrustat pe piept, cu pielea albă neatinsă şi
ghearele reci ce erau scoase spre a-şi arăta superioritatea, o privi lung pe . În
dreapta ei, , un bătrân înţelept ce avea rol de sfătuitor al familiei, şi el de viţă
nobilă.
- ... zise pe un ton rece.Dar cu ce gând ai venit, scumpă soră? Războiul este
câştigat ... mă îndoiesc că doreşti noi soldaţi sau bani spre a procura noi arme.
- Am venit cu un dar.
- Un dar? Şi ce dar crezi că ar egala bogaţiile pe care deja le deţin?
- Este ceva ce îţi va asigura buna dispoziţie pentru o vreme. Aveai nevoie de sclavi. Oameni
vrednici, nu laşi, care să reziste o vreme provocărilor aduse. Atât în arenă, cât şi în afara ei.
- Sper că adevăr grăieşti. Căci asta de mult îmi doresc.M-am săturat de sclavii slabi ce aşa de
uşor se dau batuţi, ce o iau razna, ce aleg să piară în loc să lupte. Dar îmi vei da tu aceasta în
dar? Spune-mi . Ce vrei la schimb? Suntem la fel. Dărnicia  nu este  dobândită peste
noapte.

zâmbi.
- Un dar este un dar. Nu doresc nimic în schimb.

asculta cu atenţie apoi spuse :
- Consider că ar fi de cuviinţă să vedem acest dar. Să nu ne pripim, stăpână!
Atunci făcu un semn uneia dintre gărzi. În curând în încăpere îşi făcu aparţia
împreună cu tânărul ostatic. îl analiză cu atenţie apoi vorbi:
- Numele tău, prizonier, a spus ea fixîndu-l cu privirea.
-

Tărâmurile Eirei Ederul
Nicşii Nix

Nicşii

Senka, Oraşul Umbrelor

Veseeres

Veseeres
Nimeria

Veseeres Nepalius

Veseeres

Veseeres

Agregor  Nepalius

Agregor

Veseeres
Nepalius

Nimeria

Nimeria Veseeres
Airis

Veseeres Nimeria

Veseeres

Veseeres

Airis

Veseeres Nepalius
Nimeria

nge

, a spus el simplu.Damek

Mrejele gheţii



- . Prin încercări grele vei trece. Şi sper ca sora mea să fi grăit adevăr. Căci odată ce îmi
vei deveni supus, nu mai ai scăpare.

Damek

Veseeres
Nimeria Veseeres

Nepalius
Nimeria Damek

Nimeria
Damek

zâmbi şi făcu o scurtă plecăciune.
- Poţi pleca, dragă soră. Drum uşor, a spus înainte ca să iasă pe uşă împreună
cu .

se ridică din tronul ei şi îl luă pe cu ea. Pe holuri lungi şi nesfârşite îl purtă
până ajunse într-o încăpere subterană rece şi pustiită.
- Aici drepturile trebuie să ţi le câştigi. Vei trece o provocare, vei dobândi un privilegiu. Nimic
nu va fi uşor.

zâmbi când gărzile îşi făcură apariţia.
- . Astăzi ai renăscut… nu ca fiinţă, ci doar ca un pion în mâna mea. Căci eu voi fi cea
care îţi va decide destinul.

,Bianca  TUŞER  clasa a XI-a D

Roşu ca vinul, îmi curge din mână,
Din sticla spartă o mie de ochi mă privesc.
Dintr-o mişcare, pe toţi îi închid
Şi de abisul etern mă izbesc.
Dorinţa absurdă, minciuna ideală,
Iluzii mi se-mpotrivesc.
Şi din cele trei colţuri din cuşcă
Trei feţe etern mă privesc.
***************************
Ochii-mi sunt deschişi.
Spectrul de gri mă cheamă
Să privesc în gol.
Un val de oameni,
Feţe care se schimbă
Trist, precum un ultim  ceas.

Privesc în golul din ochi
Şi aştept să văd adevărul.
Privesc spre cerul negru
Căutându-mi măcar un rost.
Aceleaşi simple  iluzii...

Trece o clipă după alta
Aşteptând mereu în cuşca mea rece
Să ridic cheia de sub mine.
Printre barele ruginite
Văd acelaşi monstru beat de sânge gri
Reflectându-se în cenuşă.
***************************
Gâtlejul îmi atârnă greu
Iar colţii mi-i ascut mereu.
Nu ştiu...
Nu vreau...
Nu mă minţi,
Ştii mai bine decât mine
Ce vreau,
Ce vor,
Ce e,
Ce sunt?
Nu ştiu.

Silviu GLĂMAN   clasa a XII-a H,

Priveşte! Un val de lumină şi trei spice de lună,
Observă! Din peşteră pântec şi sămânţă de arhanghel.
Eternă! Leu şi şarpe şi vierme şi rege,
Teroare! Mantia de săbii pluteşte în vid.
Uimeşte! Pe piele marcate-s cuvintele moarte
Lipseşte!  Pe buze curge  laptele sacru.
Minciuna? Masca mea e din false  mărgele -
Infernul! Secretele mele măreţe din stele,
Nimicul! Care domina cuşca pasiunii,
Teluric! Şi zâmbesc. E doar  masca minciunii...
Enigma! Limba mea e un colţ de şarpe
Flacăra! Testată prin sânge în forma crucii
Rosteşte! Iar dinţii demult au negat foamea,
Unirea! Precum mintea mea  a respins raţiunea.
Moartea Divină! Privesc în lacul cu o mie de feţe
Orbeşte! Şi văd doar nimicul - ne văd  pe  noi toţi.



Stau la gura emineului i îmi las gândurile să plutească u or prin aerul
îmbibat de căr ile vechi ale bunicului.
Îmi aduc aminte de copilărie… de visele mele de atunci. Brusc, în mintea
mea se ive te o întrebare… Oare la ce ne ajută visele? Ne fac via a mai
colorată, ne încurajează sau ne dau speran e false?
Visele sunt la fel ca emo ia… Dacă nu le trăim, atunci de ce le mai avem?
Visele sunt acele gânduri angelice care ne scot din cotidian, ne dau putere,
speran ă i ambi ie.
Vă aduce i aminte, când eram mici cum visam să fim prin ese sau să
schimbăm lumea?
Visele ne fac mai creativi, mai entuzia ti sau mai perseveren i. Ele ne fac să
facem acel pas lateral, să luăm o gură de aer i să ne întoarcem la drum cu
for e proaspete.
Consider că via a fără vise ar fi pustie i banală. Visele m-au ajutat să-mi
trezesc dorin a i motiva ia din suflet. Visez că orice se poate realiza. Sunt
con tientă că pe zi ce trece sunt mai aproape să-mi îndeplinesc visul i asta
îmi dă speran ă că pot visa în continuare.
E ca un drog care mă hrăne te din plin cu încântare i putere. Via a fără vise
este una fără culoare.

tiu că visele pot da speran e false, te pot face să trăie ti într-o lume paralelă
unde totul este a a cum î i dore ti.
Pâlpâitul focului mă face să mă trezesc din gânduri i să revin u or, înapoi
pe pământ, în biblioteca bunicului meu.
Privesc spre cerul dantelat înecat în întuneric iar din gura emineului o
ultimă suflare mă încălze te, lăsându-mă în întunericul familiar iar apoi, din
nou, în lumea viselor.
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Anastasia-Elena COSTESCU, clasa a IX-a F

Visele

De mult, pe când ţăranii erau chinuiţi de boieri, a venit un ger care a îngheţat
mulţi oameni nevoiaşi.
Un copil de ţăran a fost trimis să caute pe sub zăpadă nişte frunze pe care să
doarmă. Pe cînd căuta el prin zăpadă, a zărit o floare măricică, roşie şi cu un
parfum care amintea de multe flori diferite. Băiatul, când a văzut-o, ca să nu-i
strice frumuseţea, a luat doar o petală. Când a ajuns acasă a aşezat frunzele,
apoi petala, iar seara , când s-a pus toată familia în pat, toţi au observat că era
călduros şi pufos.

ăiatul a mers din nou să caute lemne pentru foc. Din nou a luat o
petală şi când a ajuns acasă a făcut focul care a ţinut mult timp.
După puţin timp, pe când ţăranii s-au răsculat, băiatul a luat ultima petală,
punându-şi o dorinţă: ca ţăranii să câştige lupta.
Atunci imediat lupta a fost câştigată de ţăranii care au devenit liberi!

Aşa a apărut floarea de iarnă, care poate fi găsită doar de cei cu inimă curată,
asemenea băiatului din poveste!

,

A doua zi ,b

Alina IUGA clasa a-V-a A

Floarea de iarnă



Am putea porni de la o întrebare simplă, dar care naşte discuţii aprinse:
? Unul dintre răspunsuri ar fi bucuria de a dărui.Şi nu ne referim neapărat la

partea materială, ci în primul rând la afecţiune şi dragoste canalizată către cei care au nevoie
de acestea! În momentul în care nu ne mai preocupăm numai de propria persoană, ci suntem
atenţi şi la nevoile celor din jurul nostru, se cheamă că am înţeles că fericirea noastră depinde
de fericirea celorlalţi.
Voluntariatul este o astfel de ocazie, aducându-şi contribuţia la dezvoltarea personală şi la
dezvoltarea comunităţii. Societatea noastră se confruntă cu foarte multe probleme şi nevoi
care nu pot fi rezolvate întotdeauna de instituţiile statului. Aici intervin instituţiile
neguvernamentale care pot suplini roluri pe care statul nu şi le poate asuma într-o anumită
etapă, prin stimularea activităţilor de voluntariat , în special în rândul tinerilor.
Nu de puţine ori îi catalogăm pe adolescenţi ca fiind indiferenţi, apatici, nepăsători şi
neimplicaţi în viaţa comunităţii locale. Să recunoaştem totuşi că de multe ori, în calitate de
educatori şi/sau părinţi, nu le ascultăm problemele şi nu le acordăm suficientă încredere.
Care sunt însă nevoile tinerilor? Sistemul actual de educaţie nu oferă prea mult posibilitatea ca
ei să îşi dezvolte acele calităţi care să-i facă capabili să-şi asume răspunderi după finalizarea
studiilor. Apare astfel nevoia unui cadru în care tinerii să înveţe cum să fie atenţi şi sensibili la
problemele celor din jur, un cadru care să-i ajute în orientarea corectă a modului de a gândi şi a
acţiona.
Toate aceste aspecte au condus la demararea proiectului în urmă cu
şapte ani, având ca partener Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori Hunededoara. Proiectul
se desfăşoară în cadrul Stategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. Iniţial, proiectul a vizat
doar activităţi cu copiii de la cercul de terapie ocupaţională , dar, pe parcursul
anilor, tinerii s-au implicat şi în activităţi ale adulţilor din asociaţie.
Principalul obiectiv al proiectului este sensibilizarea şi responsabilizarea tinerilor faţă de
problemele persoanelor cu dizabilităţi, prin implicarea lor în activităţile asociaţiei ori de câte
ori sunt solicitaţi sau din proprie iniţiativă. Din anul 2007, de când a demarat proiectul şi
până în prezent , au fost multe generaţii de tineri voluntari, care au pus suflet în tot ceea ce au
făcut pentru membrii asociaţiei, pentru copii în special.
Activităţile au fost numeroase şi diverse: concursuri de desene concursuri sportive, carnaval,
sărbătorirea zilelor de naştere, a

serbări de , de , , colectarea de îmbrăcăminte şi
jucării, confecţionarea de felicitări în scop caritabil etc…
Am dorit ca proiectul să aibă continuitate şi am reuşit să realizăm acest lucru! Ce poate fi mai
impresionant când foştii elevi, actuali studenţi sau deja angajaţi participă în continuare, atunci
când timpul le permite, la activităţile noastre!
Mahatma Ghandi spunea:

De fapt, aceasta asigură în primul rând voluntariatul: o schimbare
în bine a societăţii, lucru pe care ni-l dorim , poate, cel mai mult.

Ce este fericirea

Un prieten pentru fiecare

Raze aurii

Zilei Mondiale a Persoanelor cu Handicap, Ziua Mondială a
Copilului, Sfântul Nicolae Crăciun Paşte

Dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să
contribuim la crearea ei.

Prof. Otilia MECEA

Un prieten pentru fiecare



În data de 03.11.2014 a avut loc lansarea Programului
EMPRETEC în municipiul nostru. La evenimentul găzduit de Colegiul Naţional

au participat domnul Florin Jianu - ministru delegat pentru IMM-uri, Mediu de
Afaceri şi Turism, doamna Alexandra Savencu, director de cabinet al Ministrului
Delegat, domnii Adrian Păşcuţă - şef Oficiu şi Cosmin Mirisan- consilier programe din
partea Oficiului Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperatie Timişoara, şi reprezentanţi ai
instituţiei de învăţământ gazdă şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. Au
fost prezenţi peste 150 de elevi, oameni de afaceri şi reprezentanţii mass-media.
Elevii şi cadrele didactice au purtat discuţii cu autorităţile prezente legate de

. Acest program poate fi accesat de către şcoala noastră, sursa
de finanţare fiind

Programul vizează creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţii şi viitorii
absolvenţi de învăţământ secundar şi terţiar şi pentru ucenici, precum şi creşterea
adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant. Întâlnirea a fost o
adevărată lecţie de educa!ie antreprenorială.

Decebal

Firme de
exerciţiu pentru elevi

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013,Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul prioritar de intervenţie: 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Educaţie antreprenorială

EVENIMENTE IMPORTANTE

- patru ani, perioada liceului, este de aproximativ 1

are -

86 de zile dintr-un an

dac

exist

mai r

461 de zile? Asta înseamnă
că te poţi numi licean timp de 35 064 de ore, adică 2 103 840 de minute sau
126 230 400 de secunde?

-   34 de zile dintr-un an şcolar sunt vacanţe, adică 816 de ore de vacanţă,
48 960 de  minute sau 2 937 600 de secunde?

-   vacanţa de vară are aproximativ 90 de zile (90 de zile înseamnă 2160 de ore,
ce  conţin  129 600 de minute, c la rândul  lor înseamnă 7 776 000 de se
cunde)?

- şcolar sunt weekenduri? Îţi petreci cam 2 064 de ore sau 123 840
de minute sau 7 430 400 de secunde în weekend într-un singur an?

-   în cei patru ani de liceu, există aproximativ 964 de zile cu program şcolar?
- ă ai avea în fiecare zi lucrătoare şase ore de program şcolar, timpul total petrecut în

liceu ar fi de  aprox. 5 784 de ore, adica 347 040 de minute, echivalentul a 20 822 400
de secunde?

- ă 60 de  minute de pauză în fiecare zi, ceea ce  înseamnă că în  patru ani îţi petreci
57  840 de minute în pauză? 3 470 400 de secunde  de pauză în patru ani de şcoală?

- ămân 4 820 de ore pentru cursurile liceale?
, clasa a XII-a GIoana FURDUI

Prof. Nicoleta NICULA



Z uai dascălului transilvănean – Lehrertag

În 18 octombrie 2014, Colegiul Naţional a fost gazda profesorilor care
predau discipline de învăţământ în limba germană sau limba germană maternă şi
modernă, marcând cea de-a 24 – a ediţie a .
Aceasta manifestare metodică a profesorilor are o istorie de aproape 150 de ani, fiind
iniţiată de un preot, Franz Obert, profesor la Gimnaziul Evanghelic din Mediaş. Prima
consfătuire a avut loc la Sibiu în anul 1871. În timpul regimului comunist aceste
activităţi au fost interzise, însă, imediat după Revoluţia din 1989, dascălii şi-au reluat
tradi!ia întâlnirilor anuale.

Activitatea a fost organizată în acest an, la Deva, de către Comisia Şcolară a
Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania şi Colegiul Naţional
Deschiderea manifestării dedicată dascălilor germani a avut loc la din
Deva, în foaierul instituţiei fiind amenajată şi o expoziţie de fotografie cu tema

. Lucrările expuse au aparţinut artistului
Grigore Roibu, ajutat de Cristian Bal şiAlexandru Popa.

Au prezentat salutul de , doamna Helmine Pop- responsabila Comisiei
Şcolare a Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania, domnul Marin Florin
Ilieş- directorul Colegiului Naţional , domnul Martin Bottesch- preşedintele
Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania, doamna Lavinia Ilina –
inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara,
domnul Ioan Gabriel Samoilescu subrefectul judeţului Hunedoara. Evenimentul a
continuat cu un program artistic susţinut atât de membrii Ansamblului Profesionist

, cât şi de cei ai Ansamblului de dansuri al Colegiului
. La toate activităţile care au fost organizate cu prilejul

au participat peste 160 de profesori din Transilvania, Banat, dar şi din
Polonia. Referatul principal a fost prezentat de doamna Sibylle
Draber .
Festivitatea de deschidere a acestei manifestări a fost urmată de activităţi metodice,
ateliere de lucru pe grupe conduse de profesori metodişti- Cristina Drescan, Marius
Goşa, Helene Wolf, Ortrun Mahl, Monika Matei,Adriana Dimitriu.

Decebal

Zilei dascălului transilvănean – Lehrertag

Decebal.
Teatrul de Artă

Bisericile saşilor din judeţul Hunedoara

Bun venit

Decebal

Drăgan Muntean Transilvania
Decebal Zilei dascălului
transilvănean

Üben und Testen

Prof. Nicoleta
NICULA



Balul  Bobocilor  în stil Gatsby:
mai mult decât un bal obişnuit

Atitudine, ritmuri de swing, stil, prietenie şi distracţie fără margini: acestea reprezintă
doar o parte din cuvintele care pot descrie atmosfera deosebită, resimţită de către
bobocii decebalişti şi de către ajutoarele lui Gatsby, elevii claselor terminale ale
liceului nostru, odată cu organizarea Balului Bobocilor CND, ediţia 2014.
Cu puţin timp înainte de începerea anului şcolar, elevii claselor a XII-a şi-au unit
forţele spre realizarea unui ţel comun şi anume un bal cu adevărat al bobocilor, o punte
spre legarea unor prietenii trainice şi durabile între două generaţii diferite, dar şi un
eveniment care să evidenţieze calităţile deosebite ale bobocilor. Noi considerăm că
am reuşit!
Tema balului, , a fost aleasă astfel încât să nu existe diferenţe între
perechile de boboci şi astfel încât fiecare dintre boboci să aibă ocazia să-şi pună în
valoare propriul fel de a fi, personificându-i pe Gatsby sau pe iubita sa, Daisy.
Jurizarea a fost grea, scorul strâns, prestaţiile boboceilor deosebite, însă, la finalul
serii de 26 septembrie, Gatsby şi Daisy au prins viaţă, din nou, prin câştigătorii locului
I: Oprean Sergiu şiApreotesei Paula.
Rezultatele şi beneficiile organizării balului se observă chiar şi în prezent, la trecerea
multor săptămâni de la organizarea balului. Bobocii au învăţat că, prin simpla
participare la un eveniment de anvergură, eşti deja învingător şi au dobândit
încredere în forţele proprii, iar organizatorii au dobândit calităţi de management şi au
învăţat cum să stăpânească arta empatiei şi calmului în rezolvarea problemelor. Eu
consider că toate eforturile depuse s-au materializat, frumos, în prietenia dintre elevii
participanţi la organizarea acestui bal, fie ei boboci sau elevii claselor a XII-a,
deoarece chiar şi astăzi, la câteva săptămâni de la desfăşurarea evenimentului, noi
încă păstrăm legătura.
Balul Bobocilor reprezintă, astfel, un eveniment de marcă, o ocazie unică de a aduce
elevii mai aproape unii de alţii.

Marele Gatsby

Andreea Georgiana POPA, clasa a XII-a G



Anul trecut am demarat un proiect expozi'ional intitulat ,
eveniment care a adunat pe simeza Colegiului Na'ional Deva (CND), 35 de
lucrări apar'inând fotografilor hunedoreni. Expozi'ia din 2013 a fost o surpriză, prin
numărul mare al celor care au răspuns invita'iei noastre de a participa. Anul acesta
CND găzduiește o nouă expozi'ie cu lucrări ale artiștilor fotografi hunedoreni,
intitulată . Și în acest an, un număr impresionant de fotografi au
răspuns invita'iei noastre. La vernisajul care a avut loc în data de 18 septembrie a.c.,
am prezentat 65 de lucrări ale tot atâtora artiști fotografi hunedoreni.

a devenit, astfel, o pagină din ceea ce înseamnă arta fotografică
în jude'ul Hunedoara, pentru cei care o fac și o admiră. Întâlnim pe simeza CND
fotografi de prestigiu, profesori și elevi, profesioniști și studen'i, to'i lega'i de pasiunea
de a-și exprima trăirile prin intermediul imaginii.
Fotografia posedă, ca și celelalte arte, o atitudine estetică, având ca materie primă
lumina. Arta contemporană rămâne revelatoare de frumuse'e, dar nu ca instrument ce
produce plăcere, ci, mai curând, artistul realizează imagini ce dau de gândit, cercetează
și pune întrebări. Fotografia are puterea de a reflecta emo'ia și trăirea, traducând în
imagine ceea ce autorul vede. Momentul și felul relatării depind, însă, de felul în care
realul și imaginarul se întrepătrund. Aceste lucruri le înva'ă tinerii elevi care s-au
alăturat Atelierului de Fotografie (AF), întâlnire lunară care a ajuns la cea de-a VIII-

'ie.
AF a luat fiin'ă în luna ianuarie 2014, la ini'iativa artiștilor plastici Grigore Roibu,
Andrei Rosetti și Iulian Solda. Interesul manifestat pentru crearea grupului, format din
fotografi experimenta'i și începători, face ca AF să devină, de fiecare dată, atât cadru
de problematizare a no'iunilor teoretice cât și practice, prin intermediul ședin'elor foto
realizate. Miza atelierului este de a în'elege că a ob'ine o imagine bună, de o calitate
crescută, AF este locul unde
se pun întrebări pentru a ob'ine răspunsuri, promovând interesul și dorin'a de
cunoaștere a gramaticii limbajului vizual.

Sentimente ilustrate
Decebal

ÎnSEMNE fotografice

ÎnSEMNE fotografice

nu are nimic de a face cu pre&ul camerei pe care o folosim.

prof. Grigore ROIBU

a
edi

ÎnSEMNE fotografice-expozi#ie eveniment la CND



Consiliul Școlar al Elevilor

În fiecare an școlar, în luna octombrie se organizează alegeri pentru Consiliul Școlar al
Elevilor. Întâmplarea a făcut ca perioada electorală să coincidă cu o campanie mai mare, cea
pentru președin'ia României. Însă, competi'ia de anul acesta a fost așa de acerbă, încât
eforturile candida'ilor puteau fi comparate cu cele ale candida'ilor la președin'ia 'ării. Pentru
ce au candidat însă elevii noștri? Pentru Consiliul Școlar al Elevilor.
Ce este Consiliul Școlar al Elevilor? Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă
a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev.
Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza
principiului reprezentativităţii. Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora
propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Consiliul Elevilor este structura prin
care elevii pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte. Fie că îşi reprezintă un
coleg în faţa profesorilor, fie că organizează activităţi extraşcolare, cum ar fi baluri,
concursuri, acţiuni caritabile etc., Consiliul Elevilor este singura structură condusă şi
organizată doar de elevi, pentru elevi.

Consiliul Școlar al Elevilor din Colegiul Na'ional
.

Cu documentele în regulă, candida'ii au dat start săptămânii de campanie.Aceasta a venit ca o
furtună, în scurt timp școala a fost împânzită de afișe, re'elele de socializare la fel. Fiecare
candidat și-a condus campania într-un mod original, încercând să convingă cât mai mul'i
elevi să îi acorde votul de încredere.
La fel de furtunos cum a venit, așa s-a și încheiat perioada de campanie, și a sosit vremea
deciziilor. Joi, în data de 30.10.2014 elevii din Colegiul Na'ional și-au ales
reprezentan'ii. Procesul de votare a decurs normal, majoritatea elevilor știind ce să aleagă.
Votul s-a terminat, dar încep emo'iile. În bibliotecă, candida'ii așteaptă tăcu'i în timp ce se
numără voturile, sub atenta supraveghere a obsevatorilor externi. În urma numărării
voturilor, noul Birou Executiv al Consiliului Școlar al Elevilor este format din: Kovacs Călin,
președinte, Costescu Anastasia, Oprean Sergiu şi Radoviciu Felicia vice-președin'i, în timp
ceApreotesei Paula a ocupat func'ia de secretar.
Doresc pe această cale să urez câștigătorilor succes în mandatul abia început, putere de
muncă, creativitate și entuziasm, ca să poată reprezenta colegiul nostru la cel mai înalt nivel și
să realizeze tot ce și-au propus pentru acest mandat. Felicitări!

În urma asimilării acestor informa"ii, câ"iva elevi curajoși au hotărât că vor să facă parte din
această structură, că vor să își reprezinte colegii, afirmându-și astfel aptitudinile de lideri. Au
decis să își depună candidatura nu mai pu"in de 8 elevi, 4 aspirând la func"ia de vice-
președinte şi 4 la func"ia de președinte al
Decebal

Decebal

Liviu PURTĂTOR, clasa a XII-a E
Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor în anul şcolar 2013-2014

Kovacs Călin
Costescu
Anastasia

Oprean
Sergiu

Radoviciu
Felicia



Deschid geamul larg… Parcă ieri-alaltăieri era altfel …
Un pictor priceput a preschimbat culoarea peisajului în tonuri calde de galben-maroniu.
Frumosul parc din apropierea casei mele pare mai cald.
Rândui'i în linie dreaptă, de-a lungul și de-a latul aleilor, stau de veghe copaci aurii ca niște
lumânări aprinse. Frunzișul încă des al acestora, reflectă o culoare gălbuie asemănătoare unor
flăcări. Razele soarelui, acum mai timide, abia răzbesc prin el. O mică adiere de vînt face ca o
ploaie multicoloră să înceapă. În ploaia haotică de frunze ruginii, fiecare dintre acestea pare a
avea drumul său. Unele frunze, nehotărâte, urcă și coboară, neștiind parcă în care parte să o
apuce. La final își găsesc locul pe covorul ofilit de toamnă.
Avenit TOAMNAîmbrăcată în straiele ei ruginii.
Deși atmosfera este caldă, părcule'ul este aproape pustiu. Singurul vizitator care cutreieră
nestingherit, din când în când parcul amor'it este un mic vânticel de toamnă. Acesta își plimbă
răsuflarea printre trunchiurile copacilor, iar frunzele își încep dansul, urcă și coboară fără
oprire. Covorul de frunze se unduiește precum o carpetă magică, se ridică de la sol, își schimbă
modelul, iar apoi revine tăcut pe aleea adormită.Asta până la umătoarea vizită a vântului.
Astfel, natura pare un tablou când împietrit, când în mișcare, ilustrând un spectacol miraculos
de culoare, lumini și umbre.

Elevii clasei a VII-a B

Music is placed somewhere in our hearts.
It doesn't help us take good marks,

But gives us feelings of encouragement,
Hope, joy and amusement.

Music is sung by instruments
Depending on your  acquirements

Or with the voice you were endowed
You sing the notes on the portable drawed.

Music is a common denominator
That makes our communication greater

And scatters the good atmosphere
Making us have no tear.

Mi , clasa a VII-a Briam RUSU

Dansul toamnei



Acest subiect este des urmărit, dar în diverse forme. Ideea pe care o
vom dezbate noi se referă la  schimbarea mijloacelor de comunicare,
informare, determinate în principal de apariţia internetului şi a calcu
latorului. Desigur că acestea au atât avantaje cât şi dezavantaje.

Să ai o carte, în vechime, ă şti bogat. Căr'ile erau îmbrăcate în coperţi cu
nestemate, materiale scumpe, chiar ţesute cu fir de aur. Cu timpul, cartea şi-a pierdut
valoarea în societate. Însă o dată cu apariţia internetului, majoritatea surselor de informare
folosite prov de acolo.
Totuşi, cărţile au rămas un mijloc de ă, de informare și lectură.
Apoi însă cărţile digitale au impresionat publicul prin capacitatea imensă de stocare, în
ciuda dimensiunilor reduse pe care le are un stick, de exemplu.
Acestea sunt desigur cele mai mari avantaje. Totuşi cu o simplă apăsare de buton totul poate
fi şters, pe lângă ă cititorul depinde de bateria încărcată a dispozitivului. Dar cum ar fi
să înlocuieşti o întreagă bibliotecă cu un singur obiect?

Scrisorile aveau în trecut un întreg sistem de scriere. De asemenea din elementele acestora
putea fi dedus nivelul de respect faţă de destinatar sau scopul în care a fost trimisă. Trebuia
neapărat să aibă formule de adresare politicoase, un conţinut adecvat, timbru şi sigiliu.
În zilele noastre, totul s-a simplificat, singurele elemente necesare trimiterii unui mesaj fiind
adresa de e-mail şi conexiunea la internet.Astfel mesajul poate fi trimis de pe telefon, tabletă
sau calculator existând posibilitatea de a ataşa poze, documente sau trimiteri spre alte site-
uri. În schimb, scrisorile sunt folosite în comunicările oficiale.

Cei mai mulţi copii, tineri de dinainte ieşeau foarte mult afară, în grupuri, plimb
ă i acum se mai întâmplă aceste lucruri, mulţi copii

refuză să mai iasă din casă. Aceştia intră pe reţelele de socializare sau mai simplu îşi dau
întâlnire pe un anumit joc. Astfel, la o oră stabilită, un grup de prieteni poate intra pe
respectivul joc şi astfel socializează, „întâlnindu-se” prin mijloace moderne.
Lumea s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Toate lucrurile cunoscute până atunci
s-au modernizat, în ideea simplificării traiului. Totul s-a schimbat şi aceste obiecte, devenite
uzuale, acum ne poartă tot mai mult spre viitorul necunoscut, în care, probabil, nimic nu va
mai rămâne cum au ştiut părinţii sau bunicii noştri.
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Andreea Alissia POPOVICI,
clasa a VII-a B

Digitalizarea lumii  în care trăim



O neîntreruptă trecere a timpului marchează totodată o neîntreruptă schimbare, o continuă
alterare ori îmbunătăţire a unor aspecte caracteriale individuale. Această condiţie a umanului
permite o interpretare în multiplu spectru considerent. Concretizând noţiunea, continua
transformare în viaţa tânărului licean se repercutează prin reliefarea perceptivă a psihicului
acestuia, pe tot parcursul dezvoltării sale conformaţionale, raportat la stadiul acesteia, având ca
factor alcătuitor o multitudine de aspecte relative (ce includ trăirile experimentate de acesta,
moştenirea genetică ce influenţează îndeosebi percepţia sa asupra mediului aflat în tranziţie,
ş.a.m.d.). Aceste fraze restrânse, duc cu gândul chiar la arhidiscutatul concept al maturizării
tânărului.

MATURIZAREA ÎNTREBARE ŞI RĂSPUNS–

În încercarea evitării unui răspuns evaziv, pot să afirm faptul că liceul nu a fost pentru mine
doar o sursă de informaţie, în urma analizei căreia să decid ce profesie să urmez. În aceşti patru
ani, am avut ocazia de a-mi pune întrebarea înzecit mai semnificativă: Cine sunt? Am avut
parte şi de timpul şi condiţiile necesare aflării răspunsului. Pot spune că, deşi copil fiind, încă
menajată de realitatea socială şi economică specifică vieţii adultului autonom, am reuşit a
acumula o serie de facultăţi ce îmi vor facilita viitorul existenţial, fie el pe plan concret, real, ori
raportat la coordonate umaniste.
Într-adevăr cadrul liceal este prima treaptă pe calea ascendentă adolescentului la maturitate.
Porneşti de la particularităţile unei vârste, de la o anumită capacitate a înţelegerii şi a prestaţiei
raţionale, ajungând la performanţa unui orizont lărgit. Îţi dai seama că nu mai sunt importante
doar aşteptările pe care le ai de la cei din jur, ci cele pe care le ai de la propria persoană. Înveţi ce
îţi place, dar şi ce îţi displace, cum stau lucrurile într-un cadru instituţional, care îţi sunt
calităţile, puncele slabe, înţelegi ce tipuri de persoane sunt compatibile cu tine, dar şi cum să
tolerezi, cum să lupţi, dar şi când să renunţi. Deşi raportezi totul la tine, ajungi într-un mod, fie
el şi subiectiv, să îţi dai seama de rolul pe care l-a avut o perioadă în viaţa ta.

Dragi colegi, doresc să vă transmit faptul că în aceşti patru ani ai liceului nu am descoperit nicio
modalitate revoluţionară de a copia la teste definiţii scrise pe papuc sau de a sări gardul şcolii.
În tot acest timp însă, fiecare experienţă s-a cumulat într-o dimensiune mult mai profundă a
existenţei mele: autocunoaşterea. Consider că tot timpul petrecut în aflarea identităţii mele ca
om nu a fost deloc unul pierdut. Puneţi-vă întrebări, căutaţi răspunsuri şi nu vă limitaţi la o
existenţă unidimensională, în care predomină rutina. Găsiţi şi subliniaţi în viaţa voastră ceea ce
vă defineşte. Nu acceptaţi ceea ce nu vă convinge. Înainte de a vă întreba ce facultate să urmaţi,
puneţi-vă problema propriei personalităţi. Părerea mea este că înţelegerea a cine eşti îţi oferă şi
răspunsul vocaţional căutat. Eu doar aşa am reuşit să îmi identific priorităţile şi pot să spun că,
în sfârşit, după o lungă reflecţie, îmi pot alege un motto care să se potrivească concepţiilor mele
actuale: „Nu învăţa ce să gândeşti, ci cum!”.
O mulţumitoare finalitate a acestei expuneri ar fi finalul deschis, ce lasă propunerea mea
valabilă unei analize din partea colegilor mei, a elevilor de liceu, care, ca şi mine, sunt dornici
de a găsi un răspuns multelor întrebări aferente vârstei de licean.

Brînduşa-Maria CERGĂ, clasa a XII-a G

Acest fenomen, enunţat empiric, după cum am afirmat în cele de mai
sus, depinde de o largă paletă de factori, ceea ce îi face definirea un
sinuos procedeu pentru unii dintre noi, cei neiniţiaţi în domeniul
psihanalizei. Astfel că, acum, în clasa terminală a liceului, întrebată
fiind de colegi şi prieteni despre opinia mea în legătură cu întreaga-mi
activitate prestată ca elev, m-am cramponat în oferirea unui răspuns
conclusiv. Ce am învăţat în aceşti ani? Cum mi-a influenţat această
perioadă din viaţă formarea ca viitoare persoană independentă, de sine
stătătoare?



șMuzica i … noi

Gabriela LUCACIU, clasa a VII-a B

Muzica este o artă. Este arta combinării notelor muzicale. Prin combinarea notelor muzicale
se ob in sunete. Fiecare melodie are un ritm anume care este menit să te înveselească i să te
facă să te sim'i mai bine.
Muzica are foarte multe genuri. De la muzica clasică, muzica populară până la muzica rock,
pop sau punk.
Dar pe langă toate aceste lucruri, muzica este considerată o terapie.
Muzica este capabilă să te ajute să treci peste greută i. Când ascul i o melodie i îi urmăre ti
versurile, ai posibilitatea să observi că pot exista în lume oameni care sunt în aceea i situa ie
cu tine, fie că este bună sau rea. A a nu te mai sim i singur, izolat sau supărat.
Muzica este considerată ca fiind limba care este în eleasă de toată lumea. Este lucrul care ne
aduce împreună i care ne leagă. Oricât de diferi i am fi, tuturor ne place muzica. Este
elementul care ne leagă i care ne arată că nu suntem a a de diferi i pe cât credem. Versurile au
în elesuri. Î i po i da seama ceea ce gânde te sau ce fel de personalitate are un om doar după ce
fel de muzică ascultă sau cântă i ce în'elesuri au versurile. Nu ai spune ceva dacă nu crezi în
ceea ce spui. E aceea i situa ie cu muzica. Nu ai cânta ceva dacă nu crezi în ceea ce cân i. Eu
personal apreciez foarte mult arti tii care compun i care î i pun amprenta pe muzică i pe
versuri. Î i po i da seama cum este cel care a scris melodia doar citind versurile.
Eu ascult muzică de când eram mică i a fost dintotdeauna foarte importantă pentru mine. A
existat mereu ”acel cântec” care mă înveselea atunci când eram tristă. Sunt foarte
recunoscatoare celui care a făcut muzica i celor care o cântă în ziua

Pentru unii muzica înseamnă evadare i/sau speran ă. Pot spune că i pentru mine înseamnă
evadare. Muzica te ajută să ui i de tot ceea ce se petrece în jurul tău, fie el rău sau bun.
Nu trebuie să fii bogat, sărac, de tept, fără coală sau chiar geniu ca să ascul i muzică. Trebuie
să fii tu i nimic mai mult. Nu trebuie să ară i într-un fel ca să o po i asculta. Ea ne apar ine
tuturor. Cred că până în prezent muzica rămâne singurul lucru pe care îl împăr im și asupra
caruia cădem de acord. Asta este frumuse ea muzicii. De i pare un lucru a a de simplu,
simplitatea ei ne aduce împreună, ne face egali, ne ajută să ne în elegem pe noi în primul rând
i ne ajută să trecem peste diferitele obstacole din via ă care, din păcate, nu sunt pu ine.

Eu cred că muzica reprezintă fericire i frumuse e. Dincolo de sunete apar versurile care
reprezintă adevărata frumuse e a muzicii. În ziua de azi la o melodie sunt criticate respectiv
lăudate versurile sau în elesurile cuvintelor, adică interiorul. A a cred că ar trebui să fie i la
noi. Să lăsăm exteriorul i să conteze interiorul. Nu to i suntem la fel i nici nu vom fi, dar
muzica ne ajută să trecem peste imperfec iuni i să vedem partea bună a lucrurilor.
Eu asta cred despre muzică. Sunt o mul'ime de reguli pe care le po i urma sau le poate urma un
artist atunci când compune o melodie. Odată definitivată, realizată, melodia este o parte a
sufletului său. Iar dacă melodia este fredonată i îndrăgită de mai multă lume atunci satisfac ia
este deplină.
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Deşi timpul a fost scurt, cu siguranţă amintirile vor fi eterne. 43 de străini, în acelaşi autocar, pe
parcursul a trei zile la început de noiembrie, au devenit prieteni. Drumul nu a fost unul uşor dar a
meritat cu prisosinţă.Am descoperit locuri minunate ale acestui colţ de rai al ţării - Maramureşul.
Multe dintre obiectivele vizitate au fost mănăstiri, dar şi muzee şi case memoriale. Mănăstirea
Săpânţa Peri unde cu mare bucurie ne-a întâmpinat Maica Agnia Ciuban, stareţa acestui lăcaş şi
complexul Bârsana au fost unele dintre marile opere arhitecturale specifice locului.
Cimitirul vesel, unic în lume, a fost o încântare pentru sufletele tuturor şi o lecţie despre cum să ne
trăim eternitatea, cu zâmbetul pe buze.
Casele memoriale ne-au adus amintiri despre trecutul tuturor, dar şi despre grijile lor. Memorialul
victimelor comunismului din oraşul Sighetu-Marmaţiei a fost o şocantă lecţie de istorie, pe care nu
speram să o primim. Modul tragic în care oameni nevinovaţi au murit sau au fost torturaţi întreaga
viaţă a fost un mod de a ne deschide ochii. Am înţeles câte sacrificii s-au făcut pentru ca noi să fim
liberi.
Nopţile în care am dormit trei sau patru ore aproape că nu s-au observat decât în prima zi de şcoală,
când toată lumea a avut nevoie de somn. Am râs cu poftă, ne-am speriat de fiecare sunet auzit pe
holuri şi am avut parte de momente pe care nu le vom regreta.
Nu sperăm să tânjim după excursii ca aceasta, dar se pare că fericirea trebuie regăsită şi retrăită.

Incursiune în minu ăţiile Maramureşuluin

Sânziana BRÎNZAN,  Leia TARNOVE/CHI şi elevii clasei a VII-a B

„M-au impresionat toate obiectivele vizitate. Nici
n-aş putea să aleg care dintre ele mi-a plăcut mai
mult. Sper să ne bucurăm de
posibilitatea vizitării altor locuri minunate ale
ţării noastre.”

cât mai curând

Duca Bianca IONICHENTE, clasa a V-a C

„A fost o excursie plină de surprize. A fost un
dar minunat de ziua mea şi fiecare obiectiv a
fost o noutate pentru mine. Am descoperit
locuri pe care până acum nu am avut ocazia să
le vizitez.”

Andreea OPRI/A, clasa a V-a C

„M-a impresionat în mod deosebit Mănăstirea Săpânţa Peri, cea mai înaltă
mănăstire de lemn din Europa – 75 m. Sunt mândru că avem asemenea
monumente în ţara noastră şi sunt bucuros că mi s-a oferit această ocazie să le
vizitez. Îmi place să călătoresc şi abia aştept următoarea excursie. ”

Robert BASARABĂ, clasa a V -a C

Excursia a fost organizată în perioada 7-9 noiembrie de către prof. Clepşia Sabina, diriginta
clasei aVII-a E, prof. Ciortea Simina, diriginta clasei a V-a A, prof. Indrei Elena, diriginta clasei
a V-a C şi prof. Niţescu Olivia.

„Abia am aşteptat această excursie. Ne-am distrat, ne-am relaxat, dar am aflat şi
lucruri foarte interesante despre istoria noastră, geografie, folclor. Mi-au plăcut
foarte mult muzeele dar şi Casa memorială Ellie Wiesel, o mare personalitate care
s-a născut în oraşul Sighetu-Marmaţiei vizitat de noi.”

Izele Robert, clasa a V-a C



Săptămâna  legumelor şi  a  fructelor donate

În săptămâna 17-22.11.2014, Colegiul Naţional a participat la programul
educaţional – (SNAC), iniţiat de Ministerul
Educaţiei Naţionale, desfăşurând campania socială

.
Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii cu privire la situaţia
dificilă în care se află persoanele afectate de lipsa de alimente.
Campania a implicat colectarea de legume şi
fructe, de către elevii voluntari, implicaţi în programul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară (SNAC) şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii sociale.
Elevii şcolii noastre, membrii Clubului de voluntariat Impact-Decebal, susţinuţi de
Consiliul Şcolar al Elevilor şi coordonaţi de Ana Popa, Oana Fodor și prof.Sorin
Stănculescu, au strâns o cantitate impresionantă de fructe şi legume. Principalii beneficiari
ai acestei activităţi de voluntariat au fost copiii și vârstnicii care provin din familii cu
probleme sociale.

Decebal

Săptămâna legumelor şi fructelor donate

prof. Ana POPA

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară
Săptămâna legumelor şi a fructelor

donate

prof. prof.



Lista claselor de elevi şi a diriginţilor în anul şcolar 2014-2015



Colectivul de reda !ie
redactor   prof.dr.Florin ILIEȘ
corectură prof.Nicoleta NICULA
tehnoredactare  ing.Alexandru CĂLIMAN

c :
:
:

:

Raul Poenar
Clipe de libertate

Andrei Rosetti
Smeu

Grigore
Roibu
În lumea
sunetelor

Darie Adrian
Milky way


