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„Salut! Je suis ta correspondante 
roumaine...”. 

Cam așa au început mesajele pe   
facebook și mailurile către elevii 
belgieni. În ziua în care am primit detaliile 
despre belgienii pe care urma să îi 
găzduim, le-am scris plini de nerăbdare. 

Răspunsurile lor nu au întârziat să 
apară, iar curând am afl at tot mai multe 
lucruri interesante unii despre alții, 
găsind puncte comune sau exprimând 
opinii diferite. În plus, cu cât scriam mai 
mult în engleză și în franceză, cu atât 
era din ce în ce mai ușor să socializăm. 
Deja așteptam cu și mai mare interes 
venirea lor în România.

Însă nu a trebuit să așteptăm prea 
mult, deoarece ziua stabilită a venit: 
ne-am adunat aproape o sută de 

elevi români, veseli, emoționați, 
împreună cu profesorii noștri, care 
se ocupau de ultimele  detalii. 
Schimbam entuziasmați păreri și 
informații despre următoarele zile care 
speram să fi e cu adevărat speciale.

În sfârșit, unul câte unul, elevii și 
profesorii belgieni au intrat și ei în sala 
Spiru Haret a Inspectoratului Școlar, 
dublând numărul de fețe vesele și 
nerăbdătoare. 

Rând pe rând, belgienii au fost 
repartizați și în curând eram cu toții 
gata să îi conducem spre casele 
noastre, care urmau să le fi e cămin 
pentru câteva zile. Familiile i-au primit 
cu bucurie și, desigur, cu ospitalitatea 
specifi c românească. Programul de 
seară a cuprins întâlniri, socializare și 
jocuri, care i-au ajutat pe oaspeții noștri 
să se simtă în România „ca acasă”.

   Belgienii, prietenii noștri
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Prima zi de activități propriu-zise a 
avut loc în Sala Festivă a Colegiului 
Național „Decebal“, unde schimbul de 
experiență a început în mod ofi cial 
printr-o scurtă, dar călduroasă urare 
de bun-venit din partea conducerii 
școlii. Au urmat atelierele organizate 
de către profesorii noștri, ateliere care 
au urmărit diverse teme interesante, 
strâns legate de istoria și tradițiile 
României. După o scurtă pauză, ne-
am îndreptat spre sălile în care oaspeții 
au pregătit, la rândul lor, ateliere pe 
subiecte de interes comun pentru cele 
două țări partenere.

La amiază, am luat masa de prânz în 
familie, unii dintre noi fi ind surprinși 
să afl ăm că „în Belgia se mănâncă 
mult mai puțin decât în România”, dar 
încântați atunci când ei au mai cerut 
o porție de ciorbă sau de sarmale cu 
mămăligă.

Plini de energie, ne-am îndreptat spre 
sala de sport a Colegiului Național 
„Decebal“, unde au fost organizate 
mai multe competiții sportive: baschet 
masculin și feminin, volei feminin și 
mini fotbal masculin. 

Unele meciuri au fost câștigate de 
belgieni, altele de români, astfel încât, 
la fi nal, ne afl am la egalitate.
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A doua zi am pornit în excursie spre 
Alba Iulia, leagăn de istorie, și Sibiu, 
fostă capitală culturală europeană. 
Cu toate că timpul a fost scurt, iar 
vremea rece, cetatea Alba Carolina i-a 
impresionat, iar Catedrala Reîntregirii 

Neamului ne-a încălzit și la propriu și la 
figurat. Sibiul ne-a dezvăluit farmecul 
străduțelor vechi și al clădirilor bine 
conservate în timp, centrul orașului 
fiind comparabil cu cel al marilor 
capitale europene.

Am profitat de ultima zi cu program 
liber pentru a deveni ghizi în 
frumosul nostru oraș, Deva. Punctul 
de atracție a fost, fără îndoială, 
cetatea cu minunata priveliște pe 
care o oferă. Apoi, pentru puțină 
relaxare după atâtea zile pline, 
unii au mers la Aqualand, alții la 
patinoar, activități care au avut un 
real succes în rândul oaspeților 
noștri.



Noduri şi Semne

7

Seara, am urmărit spectacolul organizat 
de școala din Theux, în care fiecare 
elev în parte a participat, îmbinând 
a r m o n i o s 
tradiționalul cu 
modernul. 

Le-am mulțumit 
la rândul nostru 
p r i n t r - u n 
dans popular 
românesc. La 
finalul serii s-a 
anunțat oficial 
î n c h e i e r e a 
primei părți a proiectului, fapt care ne-a 
întristat și ne-a determinat pe toți să 
ne bucurăm încă o dată de fiecare clipă 
petrecută alături de noii noștri prieteni.  

Dimineața plecării a venit mai repede 
decât ne-am fi dorit și ne-am luat 
rămas bun de la oaspeți în fața 

autocarelor. 

Însă gândul la luna 
martie, când ne vom 
revedea, de data 
aceasta, în Belgia 
ne-a mai înviorat.  
Cu același gând 
am rămas și acum, 
când începem să ne 
pregătim deja pentru 
a doua parte a acestui  

interesant schimb de experiență. 
 

Amalia Bohatereț
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Hobby sau meserie ?

Ce înseamnă să ai un hobby? De fapt e 
vorba despre pasiune! Orice lucru, oricât 
de puțin important ar părea, dacă e făcut 
cu pasiune, câștigă … calitate. Pentru asta, 
însă, e nevoie şi de muncă.
 
Este foarte important să ne dezvoltăm 
abilităţile în orice domeniu, începând cu 
cea mai fragedă vârstă, pentru că atunci 
când suntem mici avem atât timpul, cât şi 
deschiderea necesare pentru un început 
bun a ceva ce în viitor ne poate califi ca 
drept profesionişti. Astfel, poţi transforma 
cu succes un 
simplu hobby în 
meseria pe care îţi 
va face plăcere să o 
practici.

Cu toate acestea, 
dacă pregătirea 
într-un anumit 
domeniu se 
transformă într-o 
competiţie ce 
are ca unic scop 
succesul, atunci 
drumul ales este unul greşit. Jeanne 
Pinchert Dixon afi rma: „Cred că munca este 
iubire în acţiune. Intuiţia îmi spune că dacă 
toţi oamenii ar privi în felul acesta munca 
şi viaţa lor, ar realiza mult mai mult şi s-ar 
strădui să-şi pună în valoare potenţialul.” 
Aşadar, nu este de ajuns să munceşti pentru 
a fi  bun. Trebuie să iubeşti ceea ce faci şi să 
pui sufl et în fi ecare gest, cât de mic: orice 
detaliu contează.

Iată cum hobby-urile pot devenit meserii. 
Sunt de acord, însă, cu faptul că unele 
pasiuni ar trebui să rămână la acest stadiu. 
Un exemplu simplu şi concret: hobbyurile 
mele sunt multe şi din cele mai vaste 
domenii. Le-am testat pe toate, de când 

eram mică, îmi place să le alternez, pentru 
diversitate, dar nici unul nu a ieşit în 
evidenţă, ca să pot spune: „Pe acesta vreau 
să-l dezvolt, din asta vreau să-mi câştig 
pâinea.” Atunci când credeam că, în sfârşit, 
l-am găsit, apare câte o situaţie care să îmi 
confi rme că mai am de căutat. Mai concret, 
pe principiul „Ce-i prea mult nu-i sănătos”, 
am fost nevoită să renunţ la sportul de 
performanţă, din cauza unei accidentări. 

Acesta a fost semnul că trebuie să merg mai 
departe. Concluzia: munca şi iubirea sunt 
obligatorii, dar trebuie investite în domeniul 
potrivit. Astăzi, continui să joc volei, dar 
păstrez această plăcere pentru timpul liber. 

Şi poate că este mai 
bine aşa, pentru că, 
prin supraexploatare, 
orice pasiune îşi pierde 
farmecul, devenind o 
acţiune ordinară de 
care nu te mai poţi 
bucura cu aceeaşi 
intensitate.

În acest mod, însă, rând 
pe rând, toate hobby-
urile mele au rămas 
la acest stadiu, pentru 

că altfel şi-ar fi  pierdut farmecul. Tocmai 
această îmbinare dintre muncă, pasiune şi 
domeniu este ceea ce cu toţii urmărim să 
realizăm încă de pe băncile şcolii. 

La sfârşit rămâne eterna întrebare:

 „Tu ce te faci când creşti mare?”            

Amalia Bohatereţ, 
clasa a XI-a A



Noduri şi Semne

9

Noduri şi SemneNoduri şi Semne

9

Echipa de volei a Colegiului Național 

„Decebal” a arătat, încă o dată, că se poate!

Este deja o tradiție pentru liceul nostru să fi e 

reprezentat, mai ales la nivel zonal, de elevii 

care fac performanță în domenii dintre cele 

mai vaste: de la olimpiade școlare până la 

campionatele sportive.

Până acum, cele mai bune rezultate în sport 

au fost înregistrate în competițiile de volei. 

Cum se explică acest fapt? Prin pasiune, 

determinare și muncă: acestea sunt 

principiile pe care orice performer trebuie 

să le urmărească. Asta am făcut și noi, cele 

ce reprezentăm școala în acest frumos sport 

de echipă. În acest fel, rezultatele nu au 

întârziat să apară: am ajuns campioane pe 

județ! Meciurile au fost disputate în data de 5 

februarie, în sala de sport a Liceului Teoretic 

„Traian”. Echipa școlii noastre, antrenată de 

doamna profesor Sorina Popa, a câștigat 

toate meciurile jucate, impunându-se chiar 

și în fața gazdelor, cele mai puternice rivale.

 

Ce urmează? Ne vom prezenta la 

următoarea etapă, cea zonală, care va avea 

loc în luna aprilie la Lugoj, unde sperăm cel 

puțin să egalăm rezultatul echipei școlii din 

anul 2009, când fetele au înregistrat cea mai 

mare performanță: locul 6 pe țară.

Anul acesta, voleibalistele sunt: 

Andreea Costea (IX D), 
Silvia Matei (IX E), 
Andra Bruzan, (X E), 
Sara Ghișe (X E), 
Oana Breban (IX E), 
Elena Micu (X G), 
Irina Iovan (X D), 
Amalia Bohatereț (XI A), 
Iulia Filip (XI F), 
Anca Soare (XI F), 
Patricia Petruț (XII A) și 

Nora Varga (XII D).

Amalia Bohatereț-clasa a XI-a A

Elena Micu-clasa a X-a G

Campioanele Decebaliste
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Sfârșit de iarnă
Peste sat noaptea se lasă

Şi-n spate o negură bătrână,

Iar lângă ele, o mireasă

Aruncă scântei,  mână cu mână.

Şi vine pentru-ntâia oară

Cu-o rochie albă, de mătase,

Şi toată lumea se-nfi oară

C-aduce neguri peste case.

Nu stă mult și-apoi se duce 

Dar nimeni nu are vreun dor:

Să vină iar, întunecată,

Să umple lumea de fi or.

În urma ei pădurea nu suspină

Şi ghioceii înfl oresc;

Şi-o zână nouă, caldă și senină

Ia al ei tron împărătesc.

  Andreea Alisia Popovici,  

clasa a V-a B

Sfârșit de iarnăSfârșit de iarnă
Peste sat noaptea se lasă

Şi-n spate o negură bătrână,

Iar lângă ele, o mireasă

Aruncă scântei,  mână cu mână.

Şi vine pentru-ntâia oară

Cu-o rochie albă, de mătase,

Şi toată lumea se-nfi oară

C-aduce neguri peste case.

Nu stă mult și-apoi se duce 

Dar nimeni nu are vreun dor:

Să vină iar, întunecată,

Să umple lumea de fi or.

În urma ei pădurea nu suspină

Şi ghioceii înfl oresc;

Şi-o zână nouă, caldă și senină

Ia al ei tron împărătesc.

  Andreea Alisia Popovici,  

clasa a V-a B

Reverie  
 printanieră

E primăvară iar…

Parfum suav în sufl et îmi adie

Și, descinzând din infi nit, mă-mbie

Cu-a soarelui lumină aurie.

Tu, Soare, revarsă spre mine 

Ale tale luciri diamantine,

Să mă-ncălzească, lumină să-mi dea

În toată inocenta făptură a mea.

Aștept, visez, trăiesc și sper

La un nou soare printanier!

Ioana  Crișan

clasa a V-a D
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Autumn Landscape, William Louis Sonntag, Sr.

Gânduri de primăvară

Aştept primăvara… O simt în aerul încă rece, în copacii încă dezbrăcaţi, îmbăiaţi de lapoviţa 

iernii târzii, înspumaţi de  dantela ultimei zăpezi  şi clătiţi de prima ploaie caldă…

Ghioceii se trezesc din căsuţele lor  subpământene  şi, împreună cu fraţii şi surorile lor , 

pornesc mândra migraţie şi răspândire pe dealuri, munţi şi văi.

Sălbatice fl ori, la margine de cărare, urcă în spirale pe coastele cu spinări verzi. Primula-

Doamnă îşi scutură petalele înmiresmate asupra Domnului Ghiocel, care o întâmpină cu 

clinchet argintiu. Se prind într-o năvalnică horă a bucuriei.

În grădină, toţi copacii se ridică 

falnici spre înalturi, lăsând un 

fi rav cărăbuş, la înălţime, pe o 

frunză. Zboară.

Copiii glăsuiesc cu emoţie:

-Primul cărăbuş de martie!

Sus, la ei în deal, fagii strigă, cu 

ecou purtat de văi:

-E primăvară!

Lumina blândă  descuie tainiţele 

sufl etului nostru, lăsând 

minunea învierii să ne pătrundă.

Mara Muntean

clasa a V-a C
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Artistul 
fotograf  
N i c u 
Jianu are 
un nou motiv 
să revină în 
liceul pe care l-a 
absolvit în urmă 
nu cu puţini ani.  

Respectul şi admiraţia 
stârnite iubitorilor de 
artă sunt mărturie că 
expoziţiile sale  sunt mereu 
bine primite la Colegiul 
Naţional „Decebal".

Că e vorba de pictura vechilor 
biserici sau de locuitorii din ce 
în ce mai rari ai vechilor aşezări 
de munte, că îşi descrie propriile 
experienţe sau pune întrebări în numele 
celor pe care îi întâlneşte în lungile sale 
călătorii, fotograful de excepţie şi scriitorul 
Nicu Jianu are ca obiectiv valorile locurilor 
noastre şi caută căi de păstrare a lor.

Vernisajul expoziţiei de fotografie  Ferestre spre 
cer  a artistului Nicu Jianu  a avut loc marţi, 12 
februarie 2013, la Galeria de Artă  „Sfântul Cuvios 
Stelian"  a Colegiului Naţional  „Decebal" .

Vă invităm să vizionaţi  expoziţia de fotografie Ferestre 
spre cer  în care Nicu Jianu ne vorbeşte prin imagini şi 
o face convingător. 

prof. Marius Alin Mureşan

Expoziție de Fotografie
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Anul acesta, celebrarea sărbătorilor 
de iarnă de către decebaliști s-a făcut, 
în colaborare cu  primăria orașului 
Deva, prin realizarea unor spectacole 
desfășurate în Piața Primăriei. Elevilor 
din gimnaziu le-a revenit seara de 
19 decembrie 2012. Pentru a realiza 
un astfel de program, am încercat 
să fi m cât mai naturali, să redăm, 
cu puterile noastre, frumusețea 
iernii, dulcele ecou al colindelor; 
am urmărit să redăm prin prestația 
noastră sentimentele de bunătate, de 
dărnicie, de înțelegere față de semeni. 
Uneori am încercat și să visăm.

Am fost interesați ca prestația 
noastră să fi e cât mai bună (principiu 
decebalist) mai ales că anul acesta, 
posibilii spectatori nu mai erau doar 
colegii noștri, decebaliștii, ci chiar 
locuitorii Devei ...

La început de iarnă am început 
pregătirile; apar primele întrebări: Ce 
subiect să ”alegem”?  Cât din ce vrem 
să facem este...posibil?  Colegii sunt 
doritori, dar câți se vor înhăma în mod 
real la efort ?

   

Primii pași...

Iosif a început să schițeze scenariul. 
Am căutat printre colegi ... viitoarele 
personaje și le-am cerut să ni se 
alăture. Majoritatea au acceptat. 
Miana a jucat câteva zile rolul unui 
băiat destul de ...trist, ca în fi nal să 
rămână ... Maria. Periodic, discutam 
și încercam să îmbunătățim calitatea 
spectacolului. Cred că am reușit și 
în seara magică de 19 decembrie am 
adus fi ecăruia dintre spectatori un 
strop de bucurie. 

Maria și Iosif, personajele principale 
ale povești noastre au trecut prin 
multe peripeții pe timpul spectacolui, 
cunoscând cum se sărbătorește 
Crăciunul în diferite familii, de la 
obiceiuri populare până la venirea lui 
Moș Crăciun și a renului său. Câțiva 
spiriduși i-au însoțit permanent, 
arătându-le și arătându-ne adevăratul 
înțeles și spirit al Crăciunului.

Crăciunul: 
nostalgia pentru trecut, 

curaj pentru prezent, 

speranță pentru viitor...
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Maria și Iosif, personajele principale 
ale povești noastre au trecut prin 
multe peripeții pe timpul spectacolui, 
cunoscând cum se sărbătorește 
Crăciunul în diferite familii, de la 
obiceiuri populare până la venirea 
lui Moș Crăciun și a renului său. 

Câțiva spiriduși i-au însoțit permanent, 
arătându-le și arătându-ne adevăratul 
înțeles și spirit al Crăciunului. 

Seara nu s-a încheiat până când 
fetele din clasa a V-a B nu au dansat, 
iar Anda, Ioan și colegii noștri din 
clasele a V-a și a VIII-a ne-au delectat 
cu colinde în limba 
română, în limba 
engleză și în limba 
germană. Totodată, 
o ceartă  între anii 
”2011”, ”2012”și ”2013” 
a dat câștig de cauză 
micuțului ... ”2013”, 
cu toate că fi ecare 
dintre aceștia  au 
venit cu argumente 
că ar fi  buni la ...ceva.

Această seară ne-a arătat ce este de 
fapt Crăciunul: nostalgia pentru trecut, 
curaj pentru prezent, speranță pentru 
viitor. 

      Iosif Gabor - clasa a VIII-a A

Ştefania Ursu - clasa a VIII-a B
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Balul Crăciunului din acest an a avut loc 

în data de 20 decembrie 2012 pe scena 

amenanjată în Piaţa Unirii. Elevii claselor 

a XI-a au avut prilejul să pună la cale acest 

bal. 

  Ce vă putem spune este că nu a fost uşor 

deloc! 

  Din luna noiembrie în minţile noastre 

„dospea” o idee de scenariu. După perioada 

tezelor a început cu adevărat organizarea. 

Ne-am strâns noi, reprezentanţii claselor a 

XI-a şi am scris  scenariul.

Povestea începea cam aşa: Moş Crăciun 

lasă în grija fiului său, Tânăr Crăciun, 

toată activitatea de la Polul Nord, în timp 

ce el pleacă să completeze lista cu jucării. 

Văzând Tânăr Crăciun că are la dispoziţie 

toată casa numai pentru el, ce s-a gândit ?  

„- Hai să mă distrez şi eu puţin !". Aşa că 

a dat o mare petrecere. Spiriduşii erau 

intrigaţi de fapta acestuia şi l-au sunat 

îndată pe Moş Crăciun. Bineînţeles că 

Tânăr Crăciun nu a rămas nepedepsit….

-Adio vacanţă în Dubai! Vei lucra cot la 

cot cu spiriduşii !  Poţi începe cu spălatul 

renilor 

(Rudolf abia aşteaptă!), după care 

confecţionezi cadourile, îi spuse Moş 

Crăciun.

Isteţ cum era, „Tânăr Crăciun" în loc să 

confecţioneze el cadourile sună la TOP 

SHOP şi face comandă, folosind toţi banii 

de pe card. Astfel, are loc o ceartă între 

Moş Crăciun şi Tânăr Crăciun. Cei doi au 

încercat să îşi spună unul altuia părerea 

despre cum ar trebui să fie Crăciunul.  

Tânăr Crăciun vedea totul într-o manieră 

modernă, iar Moş Crăciun dorea să păstreze 

tradiţia.        (Bine că există spiriduşi isteţi  

care au reuşit să calmeze situaţia!). Într-un 

final cei doi s-au împăcat şi au organizat  

un Crăciun cu ideile tuturor. Toată lumea 

s-a bucurat de o atmosferă călduroasă.

Moş Crăciun & Tânăr Crăciun
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Cam aşa s-a desfăşurat scenariul, în care 
am introdus momente artistice (dansuri 
moderne, dansuri populare, colinde în 
limbile engleză, germană, română). A fost 
un bal complex, plin de surprize, în care 
toată lumea s-a distrat pe cinste.

Ca în orice organizare cu un număr mare 
de elevi, au existat şi nu puţine păreri 
diferite, dar după ce am văzut spectacolul, 
am considerat că am făcut o treabă bună. 
Desigur că acest bal nu putea fi organizat 
numai de elevi, ne-am bucurat că au fost 
alături de noi şi diriginţii claselor a XI-a, 
care ne-au susţinut cu adevărat.

Pe lângă colegii noştri din clasele  a 
XI-a au participat şi alţi colegi cărora le 
mulţumim pentru  tot sprijinul.   

Şi  „Gerul” a fost  prezent pe parcursul 
balului, reamintindu-ne că face parte din 
Sărbatoarea Crăciunului.

     

  Mureşan Maia, clasa a XI-a D

 Gyenge Tünde Xintia, clasa a XI-a A
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Nu poți fi  copil decât o dată în viață, dar 
poți păstra spiritul efervescent al copilăriei 
și inocența ei rememorând o. În fi ecare an, 
în preajma Crăciunului, retrăim universul 
magic al copilăriei, uitând de spațiu și 
timp, totul petrecându se în prezentul 
continuu. Chiar dacă nu mai suntem copii, 
magia Moșului ne învăluie cu farmecul ei, 
în fi ecare an aducându-ne în speranță, 
bucurie și zâmbet.
 
Nu-ți poate cere nimeni să 
uiți copilăria, să uiți bucuria 
unei speranțe, să nu te mai 
simți dezamăgit când se 
topește omul de zăpadă și 
trece Crăciunul. Să fi i copil 
înseamnă să fi i tu însuți, să 
fi i spontan, să iubești, să fi i 
fericit. 

Toți tânjim după magie, vis, 
zâmbet, iubire, reculegere, 
pace sufl etească și colinde, 
în care ne regăsim cu toții 
amintirile, rădăcinile și 
fl acăra lumânării aprinse, 
pentru a regăsi drumul 
către Dumnezeu. Copilăria 
înseamnă să crezi în toată această magie, 
iar noi la Colegiul Național Decebal 
celebrăm în fi ecare zi copilăria, ne 
însoțește pretutindeni, ne adăpostește de 
intemperiile lumii de afară, ne proiectează 
speranța, ne menține vii. 

Prin organizarea Serbării Pomului 
Crăciunului, elevii claselor a XII a F și a 
X a E, au rememorat nostalgia copilăriei, 
împrumutând de la clasa a V a E curajul 
pentru prezent și speranța pentru viitor. 
Dansul german tradițional al clasei a V 
a E „Bändertanz” a avut un rol inițiatic 
de comuniune și iubire pentru noi și 
pentru ceilalți. Acest dans este o părticică 
din spiritualitatea germană specifi că 
Crăciunului. Împreună am aprins luminile 
bradului așa cum odinioară Martin Luther 

le spunea copiilor că lumânările aprinse 
din brad simbolizează stelele universului, 
iar fi ecare dintre noi avem o stea care ne 
călăuzește și ne luminează calea când 
uneori uităm de lumina divină.

Clasa a X a E, prin colindele germane 
interpretate, ne-au făcut să trăim 
nostalgia Crăciunului, anunțând nașterea 

lui Iisus. Clasa a XII a F, prin piesa de 
teatru interpretată, a reușit o remarcabilă 
transpunere scenică a unui sistem de 
valori umane, negând cu vehemență 
naufragiul acestuia.

Am urmărit prin acest spectacol tradițional 
german o celebrare a vieții și a luminii, a 
speranței și a bucuriei, a nostalgiei și a 
copilăriei. Dincolo de toate, însă, Serbarea 
Pomului de Crăciun a fost o celebrare a 
frumuseții spiritului german.

prof. Pițu Harieta Nadia

Serbarea Pomului de Crăciun 
– o  celebrare a frumuseții spiritului german
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Feerie  
Decebalistă...

Puteam  aştepta deja cadouri, aveam un 
motiv în plus să visez şi să zâmbesc, căci 
luna decembrie sosise odată cu Magia 
Crăciunului în care a căzut şi Centrul Vechi 
al oraşului nostru.

Târgul de Crăciun avea să fi e gazda poveştii 
noastre, a elevilor dornici de muncă.

În cel mai scurt timp, autorul a născocit 
personajul principal, Maria. O fetiţă a cărei 
tristeţe îi domină şi cea mai mică fărâmă 
de fericire generată de sărbătoarea ce avea 
să se apropie. Povestea prindea contur, iar 
rolurile s-au împărţit astfel încât spiriduşii 
erau meniţi să readucă zâmbetul pe buzele 
actantului.

Ziua cea mare se apropia, iar scena sălii 
festive a bătrânului nostru colegiu, care 
a găzduit nenumărate repetiţii, răsuna de 
ecourile replicilor ce urmau a fi  prezentate 
publicului pe data de 19 Decembrie 2012, 

sub atenta îndrumare a domnului profesor 
Dorin Linţ.

Debutul a fost voalat de-a lungul desfăşurării 
spectacolului, atât cu ajutorul momentelor 
artistice tradiţionale cât şi prin intermediul 
folclorului internaţional. Întâmplarea a făcut 
ca Maria să ia parte la masa bogată a unei 
familii ce respectă cu cinste datinile străbune, 
acest lucru dovedindu-se prin portul popular 
şi ospitalitatea gazdelor. Desigur şi familia 
modernă a fost surprinsă în momentul tipic 

al apariţiei lui Moş Crăciun, însă datorită 
interpretării secvenţa a devenit remarcabilă.

În încheiere, Maria reuşeşte să aprecieze 
Sărbătoarea Crăciunului la adevărata sa 
valoare devenind poate chiar un exemplu ce 
ne îndeamnă să privim dincolo de beculeţele 
colorate şi globurile strălucitoare ce sunt 
doar ornamentele gândurilor bune, ale 
iubirii şi ale speranţei... 
Acum putem privi către noul an cu dorinţa 
comună a reuşitelor şcolare.

Nicolae Elena, 
clasa a VIII–a B 
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Fasching, 
 Fasnacht, 
  Fastnacht, 
   Foasnicht, 
    Fuesendich...

Cercetările etnografice privind tradiţia carnavalului (autor Remenescu Mirel– Fasching 

săsesc în comunităţile EBS Saschiz (Mureş) şi Valea Viilor (Sibiu)), ne arată că termenul  

carnaval - provine din limba latină: carne - levare (a priva de carne). În timp, tradiția cu 

origini romane a devenit în italiană Carnevale semn prevestitor al revenirii la asprimea 

postului, precum şi a penitenţelor stricte ce urmau și care au fost absente în originile 

sale  păgâne.

Carnavalul este cunoscut ca o sărbătoare populară cu mascarade, deghizări, petreceri 

variate, jocuri hazlii şi mimice. Acest 

tip de manifestare se desfăşoară în 

perioada ce precede Postul Paştelui, 

începând cu data de 6 ianuarie 

(mai ales în Italia, dar şi în alte 

ţări din vestul Europei – Austria, 

Belgia, Germania, Luxemburg) şi se 

sfârşeşte cu Miercurea Cenuşii.

În comunităţile săseşti din 

Transilvania, carnavalul 

corespunde perioadei dintre 

Bobotează (Epiphanis) şi Lăsatul 

Secului (Fastnacht). La oraş, 

carnavalul este cunoscut sub 

denumirea de Fasching - cuvânt 

de origine  austriaco–bavareză, 

iar la sat se foloseau denumirile de 

Fasnacht sau Fastnacht (Foasnicht, 

Fuesendich - în dialectul săsesc),

prof. Diana Făieran
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uzitate în special în perioda de dinainte 

de Miercurea Cenuşii – Aschermittwoch - 

cu care începea Postul Paştelui.

La Colegiul Naţional „Decebal”, 

organizarea carnavalului a beneficiat de 

sprijinul preşcolarilor şi al şcolarilor mici 

de la secţia germană a şcolii noastre, 

care, alături de părinţi, bunici, profesori, 

alţi invitaţi veniţi să sărbătorească, au 

făcut neîncăpătoare sălile de clasă. Copiii 

au fost costumaţi în straie viu colorate şi 

au început programul cu dansuri în cerc, 

apoi au urmat felurite probe:  „plimbarea 

oului cu lingura”, „dansul portocalelor 

între doi parteneri”, „concursul de măşti”, 

„tombola cu câştiguri pentru copiii veseli”, 

antrenaţi de doamnele profesoare. Pe tot 

parcursul sărbătorii, cei prezenţi  s-au 

bucurat de dulciuri pregătite, cu migală, 

pentru această sărbătoare. Muzica a creat 

fondul agreabil al sărbătorii. În partea 

finală a carnavalului, profesorii au împărţit 

daruri tuturor copiilor. A fost un carnaval 

veritabil.
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O altă iarnă a trecut peste sufl etele 
noastre, lăsându-le adormite, acoperite de 
melancolie ,  de stări  meditative  și  marcate 
de incertitudini .. . Apropiindu-se sfârșitul 
iernii, nu pot să nu mă gândesc la trecerea 
neîncetată a zilelor, a  lunilor și a anilor. 
Odată cu acest anotimp, un alt an a luat 
sfârșit,  alte vremuri vor veni, iar trecutul nu 
poate fi  recuperat. Cu siguranță, în sufl et mi 
s-a infi ltrat o stare de așteptare, așteptarea  
acelei primăveri  sufl eteşti, o primavară 
pe  care să o simți atât ca anotimp cât  să 
o percepi  și interior,  în întreaga ta fi ință.
Străbătând văzduhul înghețat, o rază sfi oasă 
de soare încă palid,  se înfățișează la geamul 
camerei  mele.  Îi  pot  simți blânda atingere, 
iar gândul îmi sare, zorit,  înspre primăvară. 
Atunci,  în acea clipă de graţie,  simţeam  
cum chipul mi se lumina,  cum sufl etul mi 
se încălzise.  Nu,  nu era de la soare. Era un 
semn că natura începea să vibreze sub lupta 
continuă între iarnă şi primăvară, luptă  în care 
știam că primăvara avea să fi e învingătoare. 

 Vedeam deja un ghiocel tandru în 
prospeţimea lui imaculată,  cum se ivește de 
sub covorul aspru de frunze acoperite încă  
de puțină gheață încăpățânată,  copacii cum 
își aruncă mantia săracă, cu aspect  funebru, 
lăsând în locul ei frumoasa rochie de fl ori 
bogate în parfum irezistibil.   Oamenii pe 
stradă,  și ei, își îndepărtează privirile anoste.  
Îmi imaginam  cum vor fi  învăluiți de energia 
febrilă a minunatei veniri a primăverii, de 
renașterea după o perioadă, petrecută 
sub  îndelungata  asuprire a nostalgiei .... 
Primeam toate aceste sentimente precum 
un copilaș  care își ia ciocolata drept 
răsplată.  Îmi simțeam sufl etul cum râdea, 
vedeam  păsările  cum se întorceau,  
aducând în cântecele lor veselie, cânt şi zbor.  

Deaconu  Georgiana, clasa a XI-a C

Sunetul  reîntoarcerii mlădioaselor creaturi, 
schimba fața tristă a orașului natal. Fețe 
sobre transformate în chipuri angelice, 
natura înghețată  curgând, fl uid,  în 
valuri de  viață pură.  Venise primăvara….

Veste de primăvară

Sfârșit de februarie...Primăvara se apropie 
cu paşi mici,dar fermi. O simt...Pe zi ce 
trece, anotimpul printanier dă din ce în ce 
mai multe semne ale iminentei sale sosiri... 
Ghioceii, sfi oși, au scos capul afară și odată cu 
ei, toată natura se trezește din lungul somn 
hibernal. Gândăceii au simţit primii semnele 
tainice şi  au ieșit deja din ascunzișuri, iar 
păsările s-au întors din patriile calde. Natura, 
care până acum era înghețată și mohorâtă, 
s-a înviorat și, odată cu ea, primăvara 
este gata să-şi înceapă valsul graţios. 

Primăvară  
sufletească
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Soarele cald mângâie natura cu razele 
sale luminoase.În grădina mea,aproape 
tot stratul moale de omăt s-a topit. Din 
pământul reavăn, mici fi rișoare de verdeață 
scot capul la lumina blândă a soarelui de 
sfârșit de februarie.  Din iarba presărată pe 
alocuri, ghioceii fac ochii mari. Îi privesc, 
fascinată de miracolul noului. S-au trezit din 
lunga lor hibernare și privesc spre uriașul 
clopot de azur. Se uită în jur, buimăciți de 
somn, iar apoi își desfac hăinuţa dantelată 
a  clopoțeilor gingași și albi. Le tremură 
tulpinița verde în adierea blândă și ușoară 
a vântului, dar se bucură nespus de această 
boare.

Aceste delicate fl ori privesc în sus, în ochii 
soarelui strălucitor,iar el le răspunde cu 
sclipiri sidefi i, amicale. Bucuroși că prietenul 
lor, astrul diurn, este blând și afectuos, 
ghioceii  își cheamă frații să se bucure și ei 
de frumusețea peisajului. Ca la un semn, 
grădina se umple de ghiocei mici, abia 
înfl oriți. Aceștia cresc văzând cu ochii, 
îndepărtând până și ultimele pete răzlețe 
de zăpadă. Brusc, grădina devine veselă și 
zâmbește la vederea mulțimii de ghiocei.  
Cu toţii încep a dansa și a cânta, răspândind 
în jurul lor lumină, culoare, vitalitate și 
prospețime. Vestea venirii primăverii este 
auzită  de toată grădina, care este animată 
de mândra petrecere.

Astfel fi ecare copac, tufă sau fi r de iarbă 
începe a răspândi acest mesaj optimist: 
„A sosit primăvara!”  Preiau mesajul şi-l 
transmit semenilor mei : „Oameni buni, e 
primăvară!  Să fi m şi noi mai buni, mai calzi, 
mai generoşi! Să învăţăm această lecţie a 
fericirii de la natură!“

Beatrice Lăcătuș, cl. a V-a C

V i t a  p i c t u ra

Încet. Aşa pălea fi ecare culoare, fi ecare 
fărâmă de viaţă. Sub ploaia deasă, culorile 
oraşului alunecau uşor, spălând viaţa de 
pe chipurile tuturor. Totul devenea fad. 
Chiar şi sufl etele ce se adăposteau în 
mici locuri ferite de ploaie păreau una cu 
obiectele. Unul era totul... şi totul era unul.

Şi totuşi odată cu toate culorile ce 
păleau, dispăreau şi regretele, dispreţul, 
ura, melancolia, lăsând loc unei 
noi şanse, o şansă de a ne învinge 
defectele, de a ne doborî greşelile.

Albul cerului, negrul pământului... Iar viaţa 
doar o mică pată gri aşteptându-şi sensul. 
O pată gri ce visează la culmile paradisului, 
la culorile divine. Dar nu toate aceste 
pete îşi ating sensul. Unele se adâncesc 
în negrul abisal al pământului, altele 
prind aripi şi se topesc în albul angelic al 
cerului, iar dacă acestea îl fac pe pictor 
fericit, capătă propria-le culoare şi ajung 
să se scalde în dulcile culori ale vieţii.

Și ploaia ştergea totul în jurul ei... Ne 
dădea o nouă şansă la culorile dorite.

Mâna pictorului. Aşteptam această 
binecuvântare de a începe o nouă pagină a 
vieţii noastre. Aşteptam ca acest demiurg să 
schimbe pagina groasă şi roasă de vreme. Să 
ne aşeze pe una albă, pentru a descoperi noi 
culori. Dar aşteptarea părea infi nită.

Iar ploaia continua să cadă...

Tuşer Bianca Alexandra, 
clasa a IX-a A
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De-a  
v-aţi  ascunselea. . .

Vorbea cu mine ca şi cum ar şti ce mi se 
întâmplă. Vocea ei răsuna uşor în aer şi făcea 
ca firele de iarbă de unde noi eram întinse să 
vibreze. Vântul alerga spre nori, afundându-i 
în albastrul marin al cerului, ca şi când 
timpul ar fi un scriitor rănit sau dement 
care, secat de idei, îşi tamponează creştetul 
cu cerneală, în speranţa unei revelaţii...Sau 
măcar gândurile sale să absoarbă cerneala, 
iar poetul să nu mai fie om, ci doar tocul 
deziluziei sale şi să scrie versuri şi poveşti, 
iar pământul să fie doar un manuscris.
- De ce te deranjează?
- Oricum, nu ai cum să înţelegi! Tu mai eşti 
încă…obrajii tăi fragezi rotunjesc capetele 
ierburilor, iar eu 
mă simt captivă 
într-un gol ce 
nu-i al meu. 
Pentru că e atât 
de nedrept…
- Nu te văd 
decât primăvara 
şi totuşi, e o 
enigmă cum 
de sufletul tău 
nu înverzeşte. 
Rămâi aceeaşi 
posacă şi cu 
iarnă-n priviri. 
Uite, ţi-am adus un pumn de muguri, sunt 
de plop. Astăzi mi-au tăiat plopii din faţa 
blocului. Eram afară, o ajutam pe bunica 
să strângă rufele mustoase de soare. Nu 
ştiu de ce, am plâns şi lacrimile-mi păreau 
de plastic, şi nu deosebeam dacă în mână 
ţineam cârlige sau doar un ciorchine de 
lacrimi. Vederea mi s-a blocat, în timp ce 
mintea picta undeva imaginea înceţoşată 
a ramurilor ce-mi zgâriau acum tălpile. 
Primăvara întotdeauna e alta. Azi cade un 
plop, mâine altul, şi în curând nu o să mai 
fie primăvară, decât butuci şi arşiţă. Nu 

credeam, dar acum ştiu că de plop stătea 
agăţat orizontul cu cuiburile lui de păsări. 
Înainte să plec, am privit spre cer şi îmi părea 
că s-a netezit, iar norii acopereau ţiglele 
şcolii generale. Cel mai mare regret este că 
acum copiii nu o să mai ştie ce să asculte 
şi o să asculte de oamenii mari, cu sacouri 
şi părul ca de sârmă. Înainte, se jucau cu 
mâinile murdare şi obrajii lipicioşi de zahăr 
lângă plopi. Plopii au în loc de frunze inimi, 
iar copiii nu gângureau decât ,,tic-tac”, ,,tic-
tac”şi privirea lor înflorea, iar ei se jucau 
fericiţi în mormanele de frunze şi numeau 
asta copilărie. 
-Fără rost; atunci am fost noi, eu acum 
trebuie să fiu de una singură! Nu credeam că 
e atât de rău, dar, de când nu mai sunt copil, 
responsabilităţile mă trag de fiecare deget, 
încercând să-mi ia aţa roşie de pe inelar, să-
mi amintească de lucrul pierdut, copilăria, 
care nu va mai reveni. Dar eu nu ştiu când 

am pierdut-o; 
câteodată îmi spun 
că am oferit-o de 
una singură lumii. 
Alteori, tind să 
cred că i-am dăruit 
copilăria surorii 
mele, de ziua ei. 
Şi dacă i-am dat-o 
lumii, unde s-a 
risipit? Dacă era 
fum, se înălţa la cer, 
iar dimineaţa ploua 
cu zâmbete; dacă 

era privire, azi toată lumea ar fi avut acea 
sclipire în ochi şi nu mai era nevoie de soare. 
Şi dacă copilăria eram eu, atunci azi ce sunt?
Un suspin înăbuşit fărâmă tăcerea, însă 
prima adiere îl ia şi îl agaţă de un stol de 
vrăbii. S-a săvârşit…
- Nu mai e nimic de făcut, am crezut că, 
venind aici, o să pot să găsesc ceea ce caut. 
Ceea ce caut nu eşti tu, nu sunt nici eu… 
pentru că nu mai are rost să caut. De mâine 
voi avea schimbarea, e tot ce mai pot să ţin 
în palme, să pipăi cu buricele degetelor şi să 
mă mir că există.
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Iarba creştea grasă şi lucie printre ultimele 
spuse ale mele.
- O să te resemnezi, mâine e o altă primăvară. 
Eu nu am de unde să ştiu, poate că timpul se 
joacă de-a v-aţi ascunselea cu tine.

Laura Basarab, clasa a XI-a C

Prodan  Delia     
Andrada, clasa     

a IX-a E

De două ori… Te zbaţi necontenit într-un 
cerc al gândirii, te loveşti aprig de stânci, 
ucizi cu neînţelegere, readuci la viaţă, arunci 
armele şi strigi către cer…
Nu închisesem un ochi toata noaptea. 
Sângele îmi clocotea 
în vene, mi-am 
simţit gleznele 
reci, - cu un salt 
am încălţat pantofii 
murdari de noroi. 
Stăteam în picioare 
în mijlocul camerei. 
Mirosul persistent 
de culori mă purta 
sub adăpostul 
încuietorii, pătate de 
veacurile neîngrijirii. 
Am privit în odaia mică şi întunecată, patul 
moale, becul slab ce se legăna dintr-o parte 
în alta din cauza vântului. Aerul sărat îşi 
făcea loc plictisit prin ferestrele deschise. 
Ĩntr-un colţ, dulapul negru de mahon 
se contura prin ecranul uriaş de abur al 
perdelelor vaporoase, diafane. Pe un perete, 
fâlfâia ca frunzele plăpande în briza uşoara, 
o foaie gălbejită de vreme, lipită strâmb - linii 
obosite agitate într-un portret neterminat. 
Aveam în mâna stângă o ceaşcă de cafea, 
care răspândea prin cameră un fum aspru. 
M-am ridicat din faţa calculatorului şi am 
căutat inspiraţie în parfumul dulce de  file 
scorojite al volumului de poezii. După câteva 

pagini am privit prin geamul transparent 
lumea profană. Copaci distorsionaţi, cu 
ramuri scobite, se aplecau somnoros ca un 
mănunchi aiurit de vreascuri, formând un 
coridor rece – fruntea aspră se încreţise. 
Orizontul cădea sub nori de purpură ce 
păstrau amintirea stropilor scrijelind cu raze 
oblice, petalele întunericului, asemeni unui 
demon.
Am lăsat cartea să alunece cu un zgomot 
ostentativ şi am păşit afară. Picioarele 
sărutau pămantul umed. Ploaia ardea  
mocnit, pictând viaţă pe pereţii de sticlă ai 
pădurii – am admirat arhitectura organică. 
Incertitudinile mele adormeau sub greutatea 
picăturilor,  zbătându-se sub pleoape. Apa 
era vie.
Durerea se strângea ca un lanţ, iar chipul alb 
îmi apărea vag, aburi roşii se ridicau în jurul 
lui. Pulsul meu începuse să o ia la goană, îmi 
simţeam mâinile uşoare şi îmi repetam în 

minte privirea, 
o entitate, 
minciună cu 
aură de mister. 
O voce clară, 
anonimă îmi 
răsuna în minte. 
Fascinată, am 
încercat să dau 
masca la o parte. 
Ĩmi adâncisem 
mâinile în toate 
şi mă piedusem 

pentru o vreme (doar o vreme) în ceva în care 
nu aş îndrăzni să numesc lume. Ascultam – 
încerc să-mi ascult sufletul…
Soarele începuse să se ivească, acoperind 
cu o lumină, ceaţa albă. Ciripitul uşor al 
păsărerelor părea să mă certe pentru noaptea 
de nesomn.
Tropot de trăsura… Un ecou spulberase 
tăcerea. Eram puţin speriată. Iarba fragedă 
mă mângâia, iar parfumul de alcool al 
pădurii mă ameţea puternic. M-am agăţat 
de colţul de hârtie. Brusc, totul s-a oprit. Am 
deschis ochii şi am descoperit că stăteam 
sub adăpostul ascuns al volumului de poezie.

Dincolo de măşti…
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de la vis de la vis 

la realitatela realitate
Muzica este graiul sufl etului. 

Ea stârneşte în noi, nu instinctele, ci gândurile cele mai profunde.

(Ludwig van Beethoven)

Nu există persoană care să nu cunoască 

sau să nu fi  cunoscut muzica.Omul 

a cântat dintotdeauna, fi e în orele 

de odihnă, fi e în cele de muncă, 

manifestandu-şi atât stările sufl eteşti, 

cât şi preocuparile, gândurile, ideile. 

Muzica reprezintă cea mai frumoasă 

modalitate de a refl ecta realitatea în 

care stau ascunse cele mai intense 

trăiri ale noastre, prin redarea unori 

structuri şi înlănţuiri de sunete ingenios 

armonizate.

Impulsionaţi de pasiunea pentru 

muzică, ne-am hotărât sa facem un 

cover la melodia Give me love a artistului 

Ed Sheeran. Fiind o melodie care a prins 

repede  atât la prieteni cât şi la colegi, 

încurajaţi de aceştia, şi ajutaţi, în special, 

cu multă dedicaţie şi profesionalism de  

Chivari Ioan Alexandru, Vulcan Theodor 

(a XI-a A) şi Brenda Jessica (a X-a G), am 

decis să realizăm un videoclip cu un 

cover al acestui cântec.

Am zis să facem totul ca la carte şi 

cu mult entuziasm ne-am apucat de 

treabă!

Operaţiunea s-a derulat în cursul ultimei 

saptămâni de şcoală înainte de venirea 

vacanţei. Prima etapă a proiectului 

nostru consta în înregistrarea coloanei 

sonore, aşă ca nu am stat pe gânduri 

şi am făcut înregistrarea cântecului în 

studio. Odată ce am avut-o bine pusă la 

punct, am început fi lmările.

La fel cum este muzica pasiunea 

noastră, Theodor, Alexandru şi Jessica 

au dat dovadă de foarte mult interes în 

acest domeniu. E minunat să ai prieteni 

pasionaţi de un astfel de lucru şi este şi 

mai bine când vezi că împreună putem 

realiza lucruri la care alţii nici nu se 

gândesc.
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Timpul pe care am decis 
să îl punem deoparte 
pentru acest proiect a 
trecut extrem de repede. 
Am putut observa încă o 
dată că atunci când faci 
ce-ţi place, timpul parcă 
își ia zborul. Când ai vise 
şi pasiuni, atunci este 
viaţa plină de culoare. 
Însă super-eroii pe care îi 

veneram cândva ne-au învăţat ceva: o dată cu puterea vine şi responsabilitatea. 
E clar că un vis, o pasiune sunt insoţite de muncă. Probabil acesta este adevăratul 
test...

Dacă vrei ca visul tău să depăşească barierele oniricului şi să devină realitate, începe 
o nouă aventura. Sfatul meu? Progresul de dragul progresului merită încurajat. Să 
înveţi ceva, chiar dacă o faci pentru tine, ştiind că probabil va rămâne un hobby.

Odată ce ai 
descoperit ce îţi 
place să faci şi o 
faci cu „patimă”, 
ai obţinut un 
spațiu în care 
te poţi retrage 
atunci când vrei 
să petreci un timp 
singur, cu tine.

Pentru noi, e muzica, pentru prietenii noştri e fi lmul. Pentru tine care e?

                      Ştefan Alexandru Lupu,  Lorena-Oana Ghergu, clasa a XI-a A
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Duel matematic între două... prietene

În cercul de matematică al şcolii noastre, CM-CND, format din profesori și elevi, este  obiceiul ca 
fi ecărui elev doritor să devină membru al cercului să i se dea spre rezolvare o problemă … simplă, 
care punea la încercare iscusinţa matematică. Pe lângă corectitudinea rezolvării este necesară și 
încadrarea într-un interval de timp. Dacă elevul rezolvă problema, în timpul stabilit, este primit ca 
membru al cercului de matematică, iar dacă nu o rezolvă este admis numai ca auditor. 

I:   Cum a trecut vremea… parcă ieri dădeam testul de admitere în CM-CND !
A:  Taci…îmi aduc aminte… ce emoții aveam !
I:   O» f… ! Problema …simplă de ….admitere și  duelul pentru califi care……
A:  Până acum nu am vorbit despre asta. Ce ar fi  dacă am prezenta ediția noastră de admitere ? 
I:   Fie… 

PROBLEMA …SIMPLĂ PROPUSĂ pentru admiterea în cercul de matematică al școlii, ediția 2009

Se consideră numerele  111, 333, 555, 777, 999.  Să se înlocuiască cu cifra 0, un număr de 12 cifre 
dintre  cifrele numerelor, astfel încât suma S,  a noilor numere să fi e 20.  Se acceptă orice număr 
format din oricare trei cifre, format prin înlocuirea cifrelor cu zerouri într-o grupă de trei cifre dată, 
de exemplu 000, 001, 030,  etc.

A  prezintă în 12 secunde, varianta S =  011 + 000 + 000 + 000 + 009 = 20
I    prezintă în 12 secunde, varianta S =  010 + 003 + 007 + 000 + 000 = 20

Președintele cercului s-a fâstâcit puţin văzând rapiditatea rezolvării celor doi concurenți și  propune 
continuarea concursului, cu un mic baraj constând din rezolvarea secvențială a următoarelor cerințe: 

Se consideră numerele  111, 333, 555, 777, 999.  Să se înlocuiască cu cifra 0, un număr de  9 cifre, apoi 
de 8 cifre, apoi de 6 cifre și în fi nal de 5 cifre, astfel încât suma numerelor rămase să fi e de fi ecare 
dată 1111. Se acceptă orice număr format din oricare trei cifre, de exemplu 000, 001, 050, etc.

Iată răspunsurile:

A:  100 + 000 + 005 + 007 + 999 = 1111  (9 cifre de 0)       48 secunde
I:   011 + 003 + 000 + 007 + 990 = 1111  (9 cifre de 0)        50 secunde
A : 000 + 030 + 005 + 077 + 999 = 1111  (8 cifre de 0)        53 secunde
I :  001 + 333 + 000 + 777 + 000 = 1111   (8 cifre de 0)        51 secunde
I:   100  + 330 + 505 + 077 + 099 = 1111  ( 6 cifre de 0)       43 secunde
A:  111 + 333 + 500 + 077 + 090 = 1111   (5 cifre de 0)         57 secunde

Evident numărul membrilor cercului de matematică al școlii a crescut cu … doi.
                                                                                     

Pagina de matematică

Pagină realizată cu sprijinul 
domnului profesor Dorin Linț

Ioana Moșuțiu 

Andreea Resiga

 clasa a VIII-a B
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Interdisciplinaritate ???
Marți, xy ianuarie, ora 11,10; Clasa a  ... - a A, Consiliere și orientare / Test 

Cerință: Realizați în 20 de rânduri (exceptând titlul) o compunere în care să folosiți cunoștine 
dobândite în diferire discipline. 

Iată compunerea unui elev care nu știm cât de ... real-uman era.

Poveste cu fi nal fericit

                                                                       Ioana Ișan, Miana Doicaru, 
                                                                          clasa a VIII-a A

                                                                                     

A fost odată ca niciodată, un împărat care avea 

0+1+2 feciori. În împărăția sa toate mergeau 

bine, lumea era mulțumită, toți trăiau fericiți 

alături de părinții și copiii lor. 

Dar vremea trecea și se punea problema alegerii 

celui care va fi  urmașul bunului împărat.

Într-o bună zi, ei... feciorii,  au fost puşi la 

încercare de tatăl lor să-şi dovedească curajul 

pentru a stabili care dintre cei trei va lua scaunul 

împărăţiei.

Trebuiau să-şi dovedească curajul în 2+3-4 

încercări de a găsi FLOAREA TINEREŢII.

Cel mare s-a pregătit de drum şi a pornit peste 

4+3 mări şi ţări. L-a întâlnit pe zmeul cu 3² – 6 

capete şi speriat s-a întors la tatăl său.

Mijlociul, auzind cele întâmplate, își puse în 

tolbă buzduganul cu 3•(3²-2³) peceți și porni la 

drum. 

Deoarece a greșit direcția, după 5•6-7•4 ani de 

peripeții, s-a întors nedumerit . Tot la ... tatăl său.

Veni şi rândul mezinului care s-a înarmat cu 

GPS, ABS, DEX și ce mai cerea regulamentul de 

ordine interioară și întâlnindu-l pe zmeul cu 

... câte capete am zis mai sus (!), a reuşit să-l 

răpună; PE ZMEU. 

După o scurtă pauză a înfruntat-o şi pe 

zgripţuroaica cea rea, cea  cu 10-9+8-7 inimi. 

Bineînțeles că a înfrânt, dar în prelungiri...a 

câștigat. Apoi a intrat în castelul cu 4 + 1 porţi 

unde a găsit frumoasa fl oare a tinereţii cu 1 + 6 

petale catifelate.

Acum, având în dotare, marea dorință a 

împăratului, adică FLOAREA TINEREȚII, 

s-a deplasat în mare viteză, cu ... SĂGEATA 

ALBASTRĂ, spre casă. 

A predat FLOAREA și a semnat procesul verbal 

de predare-primire.

Împăratul era mândru de fi ul său cel mai mic, 

căruia îi datora tinereţea. 

Probabil, fi ul cel mic,  a fost numit ...succesor.  

Sau...
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Pe  câ nd
ur m ă toa rea 

excurs i e? 
       

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă! 

spune un proverb românesc. Aşa că, iată-

ne îmbarcaţi în autocarul ce avea să ne 

ducă la Bucureşti. Pe autocar a fost veselie 

mare şi nu ne-am dat seama când am ajuns 

la primul obiectiv al excursiei noastre, 

Mănăstirea Cozia - ctitorie a Voievodului 

Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân. După 

vizita acestui monument istoric ne-am 

continuat drumul spre capitală. Ajunşi la 

destinaţie, ne-am îndreptat spre Teatrul 

Evreiesc unde am vizionat piesa Mic şi-al 

dracu’, interpretată cu măiestrie de Maia 

Morgenstern şi Valentin Roşca.

În dimineaţa zilei următoare ne-am trezit 

pregătiţi pentru a descoperi Bucureştiul. 

Primul obiectiv vizitat în acea zi a fost 

Muzeul Naţional de Istorie a României 

unde am fost impresionaţi de o replică a 

Columnei lui Traian în mărime naturală, de 

expoziţia Tezaur Istoric  şi de expoziţia ce 

cuprinde jucării de colecţie din perioada 

1895-1930. 

Următorul obiectiv vizitat a fost Muzeul 

Băncii Naţionale a României unde am 

auzit câteva lucruri despre cum a fost 

înfiinţată Banca Naţională şi totodată am 

admirat banii emişi de BNR de-a lungul 

anilor, precum şi diferite 

însemne bancare. Ziua s-a 

încheiat cu un concert la 

Ateneul Român, susţinut de 

Filarmonica  George Enescu şi 

corul acesteia.

Foto: în sediul BNR

După o noapte în care ne-am 

odihnit cu toţii, dimineaţa 

devreme eram pregătiţi pentru 

o zi foarte încărcată, dar 

frumoasă … Am luat micul-

dejun la restaurantul hotelului, 

după care ne-am grăbit să plecăm spre 

Muzeul Militar. Ghidul a fost cu noi pe 

tot parcursul vizitei, povestindu-ne o 

mulţime de lucruri interesante. Am văzut 

câteva exemplare din avioanele, trăsurile, 

şi tancurile de acolo. De asemenea, aici 

am avut ocazia de a vedea capsula, dar 

şi costumul lui Dumitru Prunariu, primul 
român ce a ajuns în spaţiu.

Bucureștiul in ochii Decebaliștilor
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De aici ne-am îndreptat cu paşi repezi 
spre marele şi bine cunoscutul Muzeu 
Grigore Antipa. Ajunşi acolo, am intrat 
cu toţii în lumea necuvântătoarelor, fiind 

impresionaţi de frumuseţea locului.

După prânz, am decis să mergem pentru 

câteva ore în Afi Palace Cotroceni pentru 

a ne distra. Cumpărături, jocuri, filme şi 

multe altele au făcut ca timpul să treacă 

într-o clipită ... La ora stabilită cu doamnele 

profesoare Niţescu Olivia şi Gruescu 

Adriana ne-am întâlnit în faţa mall-ului şi 

am plecat cu autocarul spre Operă, unde 

urma să vizionăm piesa Boema, compusă 

de Giacomo Puccini.

Întorşi la hotel, ne-am strâns încet, încet 

lucrurile deoarece în dimineaţa următoare 

aveam să părăsim hotelul care ne-a 

găzduit timp de patru zile. După ce ne-am 

lăsat bagajele în autocar, am mers din nou 

în marele şi luxosul Afi Palace Cotroceni 

pentru ultimele cumpărături. În jur de ora 

prânzului am pornit pe drumul spre Deva.

În toată această frumoasă excursie, am 

legat prietenii, am vizitat o mulţime de 

locuri şi am rămas cu amintiri de neuitat 

...Dacă drumul spre Bucureşti a părut lung, 

la întoarcere a fost mult prea scurt şi nu am 

reuşit să ne împărtăşim toate impresiile de 

călătorie. 

Pe când următoarea excursie? 

Munteanu Roxana, Ursu Ştefania

clasa a VIII-a B



32

Noduri şi Semne

32

Noduri şi SemneNoduri şi Semne

MENS SANA
 IN 

CORPORE SANO
       
Într-o ţară în care investiţiile în sport sunt 
reduse, se remarcă acei copii care înţeleg 
necesitatea şi valoarea sportului. 
Aceştia îmbină performanţa cu 
plăcerea , fără să-şi neglijeze 
şcoala.
În judeţul nostru, sporturile care 
dau cele mai multe rezultate sunt 
karatele, gimnastica, dar şi înotul.

Gimnastica, sportul care aduce 
României cele mai multe medalii, 
este practicat de fete de la 4-5 ani 
la clubul de la poalele cetăţii într-
un regim strict . Cu toate acestea, 
ambiţia fetelor este mai mare şi cu fi ecare 
zi se apropie tot mai mult de perfecţiune, 
prin sutele de exerciţii repetate.

Deşi neolimpice, karatele aduc 
multe locuri pe podium, dar 
sunt şi foarte practice pentru 
autoapărare. Colega noastră, 
Orzescu Bianca Antonia reuşeşte 
să ne reprezinte cu succes la 
competiţiile internaţionale. Deşi 
debutul ei a avut loc la 4 ani 
printr-o decizie a părinţilor, din 
cauza energiei debordante, ea nu 
a luat în serios această activitate 
până la vârsta de 6 ani,  când au început 
şi competiţiile. Îşi aminteşte cu zâmbetul 
pe buze de primul ei concurs în care, 
deşi a făcut un exerciţiu de două ori, a 
fost încurajată de echipă. A înţeles în acel 
moment că împreună vor parcurge un 

drum greu, dar frumos, cu dezamăgiri, 
dar şi cu lacrimi de bucurie. Îşi sacrifi că 
foarte mult din timpul liber pentru 
antrenamente de două ori pe zi, patru 
zile pe săptămână. Cu toate acestea, nu 
s-a gândit niciodată serios să renunţe, 
iar înfrângerile le consideră motivante. 
Cât despre palmaresul ei... vom trece 

doar cele mai importante competiţii: 
trei medalii la Campionatele Europene şi 

locul IV la Campionatele Mondiale. Deţine 
centura maro şi dacă ne întrebăm de cea 
neagră, are un răspuns de la antrenorul 
ei: ,,Centura neagră e doar o centura albă 
care nu a cedat”.
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Un alt sport interesant şi practicat în şcoala 
noastră este baschetul. Colegul nostru, 
Iacob Paul Cristian a început în clasa a 
IV-a şi a ajuns căpitanul echipei, jucând 
ca extremă sau conducător. Realizarea sa 
cea mai importantă în acest domeniu este 
premiul MVP al turneului ,,Abla”, adică  
distincţia pentru cel mai bun jucător.
             
Alţi colegi care reuşesc cu brio ,,să execute 
difi cilul exerciţiu antrenament - probleme 
la mate, compuneri la română etc.” sunt 
Mihu Cezar şi Muntean Rareş. Cezar îşi 
face timp să ajungă la bazin la 
Hunedoara şi consideră înotul 
o relaxare, îl face din plăcere, 
iar Rareş practică un sport mai 
puţin cunoscut nouă, în care 
îmbină karatele cu kickbox-ul.
             
Indifrent că sportul pe care îl 
practică este de performanţă 
sau doar pentru dezvoltare fi zică 
armonioasă, elevii arată că se 
poate. Se poate să nu neglijezi 
şcoala, dar şi să te antrenezi, 
cum se poate dacă îţi doreşti cu 
adevărat să ridici steagul ţării pe cea mai 
înaltă poziţie, chiar dacă ceilalţi nu cred în 
tine şi în necesitatea investiţiilor. Această 
forţă a tinerilor de a trece peste greutăţi şi 
de a încerca acolo unde poate altcineva 
ar eşua, ne îndeamnă să medităm la 
ce ar trebui să facem mai departe. 

Putem să sprijinim copiii să practice sport, 
dacă nu de performanţă sau ca activitate 
extraşcolară, măcar la oră la şcoală. 
Chiar dacă nu avem înclinaţii deosebite, 
mişcarea ne ajută să ne menţinem 
sănătoşi, ajutându-ne atât fi zic, cât şi 
mental. 

   ,,Viitorul aparţine naţiunilor 
care-şi educă cel mai 

bine cetăţenii”

Educaţia constă în efortul de a face un 
copil să înţeleagă ce trebuie să facă în 
societate, dar şi ce trebuie să facă pentru 
el, ca să trăiască bine şi ca să devină un 
adevărat cetăţean, un om de încredere al 
ţării. Aceste lucruri atât de preţioase nu 

cer mult: şcoală pentru o minte sănătoasă 
şi sport pentru un organism sănătos. Se 
poate...decizia e a noastră!

Dubariu Diana Francesca,
 Mihuleţ Iulia Teodora

clasa a VIII-a C                    
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Fotografi i pag. 11-13, 20, 24, 29 și 34 realizate de Nicu Jianu

Toate celelalte fotografi i, inclusiv coperta, cu excepția pag. 9, 1/14, 2/15, 22, 30 și 31 

sunt realizate de Alex Pârva
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Oferta educațională 
pentru anul școlar 2013-2014

Colegiul Național „Decebal” Deva

Învăţământ preşcolar (3-6 ani):

• Grădiniţă cu program prelungit, predare în limba germană

• Grădiniţă cu program normal, predare în limba germană

Învăţământ primar:
• Clasa pregătitoare pentru şcoală, predare în limba germană

• Clasa I cu predare în limba germană 

Învățământ gimnazial:
• Clasa V-a cu predare intensivă limba engleză, limba modern II -

     limba franceză sau limba germană

• Clasa V-a cu predare în limba germană;

Învățământ liceal:
Profi l Real:

• matematică informatică bilingv limba engleză

• matematică informatică

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba engleză

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba franceză

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba germană

• ştiinţe ale naturii cu predare în limba germană

Profi l Uman:

• fi lologie bilingv limba engleză

• fi lologie bilingv limba franceză

Informaţii privind înscrierea se pot obţine la secretariatul colegiului

sau la telefonul 0254-212758.
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