Bustul lui Nicolae Iorga
Încă de la intrarea în
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”,
suntem întâmpinaţi de bustul
propriu-zis al intelectualului.
Aura enigmatică şi privirea
maiestuoasă ce o aruncă de-a
lungul holului, nu poate lăsa
rece niciun observator. Falnic,
aspectuos şi impozant, bustul
impresionează
prin
tenta
culturala conferită acestei
instituţii de învăţământ.
A fost conceput de
către profesorul de arte al
liceului, Drăghiciu Daniel, la
propunerea conducerii liceului.
Sculptura a fost edificată in
decursul a şase luni, iar
materialele folosite pentru
realizarea acesteia sunt lutul şi
ipsosul, în final, bustul fiind
patinat în bronz.
A fost proiectată iniţial
pentru exterior. Urmează să fie
montat în curtea principală a
şcolii, pe un postament.
Cu timpul, bustul lui
Nicolae Iorga a devenit un
simbol al liceului cu acelaşi
nume, aducând cu sine spiritul
cultural într-o ipostază cât mai
rafinată
şi
totodată,
reprezentând
un
omagiu
pentru intelectul deosebit al
acestei personalităţi
ce a
marcat istoria.
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Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”

Misiunea şcolii:
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” are rolul de a promova perseverenţa în educaţie, de a
oferi sprijin, condiţii optime de dezvoltare mentală, de pregătire a tuturor elevilor pentru
următoarele etape ale vieţii.

Deviza liceului:
„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”

Împreună cu dascălii liceului, anticipăm viitorul şi ne propunem o evoluţie înfloritoare
a personalităţii elevilor atât pe timpul, cât şi după absolvirea liceului.”

Ne propunem:
- promovarea performanţei şcolare;
- dobândirea reperelor unei reale scări valorice, axată pe diverse calităţi acumulate pe
parcursul anilor de studiu;
- activităţi extraşcolare care ajută la dezvoltarea personalităţii elevilor;
- o pregătire optimă ce are ca scop integrarea tinerilor absolvenţi în viaţă şi societate.
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NICOLAE IORGA,
MARELE ISTORIC ŞI PATRIOT ROMÂN
Personalitate monumentală a culturii noastre, înzestrat de Dumnezeu cu o memorie
fenomenală, cel mai prolific cărturar al neamului românesc, născut în 1871 la Botoşani,
Nicolae Iorga a fost un mare istoric, documentarist, enciclopedist, memorialist, critic literar,
dramaturg, poet, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician român.
a) Primii ani de școală
Excelând la mai multe materii, profesorii i-au permis la vârsta de nouă ani, să le predea
colegilor istoria României. Anul 1886 a fost descris de Iorga ca fiind „catastrofa vieții mele de
școlar în Botoșani”, deoarece a fost eliminat temporar pentru că nu salutase un profesor. A
fost din nou suspendat, pierzând bursa, în 1888 pentru că în timpul unei ore citea.
b) Studii
A absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma "magna cum laude", apoi a
continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul (1893) la numai
23 de ani când devine şi membru corespondent al Academiei Române. În 1894, la 24 de ani,
obţine prin concurs, catedra de istorie la Universitatea din Bucureşti iar din 1911 este membru
activ al Academiei Române. Începând din 1922 ţine cursuri de vară la Vălenii de Munte –
Prahova.
c) Debutul
Nicolae Iorga a fost fondatorul şi directorul şcolii române din Paris („Fontenay-auxRoses”, în 1920). A editat şi condus numeroase ziare şi reviste („Neamul românesc”, „Revista
istorică”, „Revenue Historique du Sud-Est-Européen”, „Floarea darurilor” etc.). A fost unul
dintre doctrinarii sămănătorismului (a condus revista "Sămănătorul" în perioada 1905-1906).
Revista „Sămănătorul” avea obiectivul, conturat de Iorga, de a promova literatura naţională,
specificul naţional, şi de a „zugrăvi” fascinanta lume a satului, izvor al folclorului şi
spiritualităţii româneşti. În acest sens scria: „Ne trebuie cultură tuturora, dintr-un hotar al
românimii până la altul, o cultură care să fie a noastră, cărți, pe rândurile inspirate ale cărora
să cadă deopotrivă lacrima înaltei, bogatei doamne și a sătencii, cărți smulse de mâini
nerăbdătoare până unde răsună graiul acestui neam.”
Considerând că: ,,prin muncă se face osăbirea” Iorga spunea în 1930 că ,,munca este cel mai
potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale”.
d) Patriotul
Credincios ţelului său de a reflecta obiectiv istoria României, a cutreierat marile metropole
europene, scotocind în arhive documente cu privire la istoria românilor. Debutul furtunos dar
patriotic în treburile publice, a avut drept consecinţă, cereri pentru excluderea din Academie
pentru comportament nedemn. Tocilescu s-a simţit insultat de acuzaţiile ce i se aduceau,
provocându-l pe Iorga la un duel, dar prietenii săi au intervenit ca să-l tempereze.
De remarcat verticalitatea morală şi curajul istoricului Nicolae Iorga, care, într-un moment
greu pentru ţară–ultimatumul URSS pentru cedarea Basarabiei şi Bucovinei, când s-a supus la
vot decizia României (cedare sau luptă) a votat pentru LUPTĂ.
Deşi majoritatea politicienilor au votat pentru cedare, Iorga a refuzat colaborarea cu forţele
răului (Germania Hitleristă şi Rusia Stalinistă).
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e) Istoricul
Dotat cu o memorie extraordinară, cunoștea istoria universală și în special pe cea română
în cele mai mici detalii. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu din istoria românilor fără să
constați că Nicolae Iorga a trecut deja pe acolo și a tratat tema în mod fundamental.
În timpul regimului comunist opera sa istorică a fost în mod conștient ignorată, istoria
României fiind contrafăcută în concordanță cu vederile regimului de către persoane aservite
acestuia.
Opera sa istorică cuprinde diverse domenii: monografii de orașe, de domnii, de familii, istoria
bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor, a călătorilor în străinătate etc. Câteva
din publicațiile mai importante: Studii și documente cu privire la istoria românilor, în 25
volume , Istoria Imperiului Otoman în 5 volume , Istoria românilor în 10 volume . A întocmit
numeroase volume de izvoare, documente („Notes et extraits pour servir à l'histoire des
Croisades au XV-e siècle”), 6 vol. , „Studii şi documente cu privire la istoria românilor", 31
vol. ş.a. În domeniul istoriei naţionale, a elaborat monografii şi sinteze de mare valoare
(„Istoria lui Mihai Viteazul”, „Istoria bisericii române”, „Istoria armatei româneşti”) şi alte
aproape 1000 de volume publicate.
f) Sfârșitul
Nicolae Iorga a avut un sfârşit tragic, fiind ridicat de la vila sa din Sinaia şi asasinat la 27
noiembrie 1940 de legionari. Corpul său ciuruit de gloanţe a fost găsit în apropierea comunei
Strejnic (județul Prahova). Membrii Gărzii de Fier îl considerau responsabil de uciderea
comandantului lor, Corneliu Zelea Codreanu în timpul dictaturii regelui Carol al II-lea. După
aflarea veştii despre asasinarea sa, 47 de universităţi şi academii din întreaga lume au arborat
drapelul în bernă. Un ultim omagiu a fost adus de filozoful Constantin Rădulescu-Motru,
care-l numea „curajosul intelectual al națiunii”, „toată înțelepciunea și originalitatea unui
geniu român”, „... a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai
înalt...”.
Prof. Băjan Magdalena
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TomuȚĂ Viorel – Fotograf

Un talent înnăscut în ale fotografiei, Tomuță Viorel este unul
dintre elevii noștri talentați!
“Mă numesc Tomuță Viorel, sunt elev în clasa a X- a B la Liceul
Teoretic „Nicolae Iorga” și sunt pasionat de fotografie. Primul aparat lam primit în 2011, atunci când „s-a pornit” și pasiunea mea pentru
fotografie. Am avut noroc de oameni deosebiți lângă mine, de la care am
învățat multe și voi învăța în continuare. Acești oameni minunați sunt
Auraș Mihaiu, Lucian Pârvu și alții.
Pot spune că, fotografia nu este chiar pentru oricine, în primul
rând trebuie să ai timpul necesar,să te dedici în totalitate, să îți placă
ceea ce faci,dar cel mai important, să știi ce să faci când „apeși pe
buton”.
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Sunt pașii tot mai lați pe o potecă îngustă,
Bătrâna toamnă vine spre pomul cel uscat
Și-l învelește bine în mere și-n rugină,
Bătrâna adormind sub cer întunecat.
Și cântă-n nuanțe vii, aprinse,
Culorile de flori aproape-s stinse
Și vântul și mai rece vine în valuri castanii,
Sunt ploi acum mai dese cu chipuri tot mai gri.
Își pierde vara din puteri acum
Și totul pare trist, în jur e numai fum
Căci pretutindeni vezi doar fumul ei nefast,
Natura adoarme rece sub sumbrul ei contrast.

Popa Aliss Theodora
Clasa a X-a B
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BIBLIOTECA LICEULUI TEORETIC „NICOLAE
IORGA”

BIBLIOTECAR: ENACHE CEZARINA-GINA
SUPRAFAȚA BIBLIOTECII: 55 𝑚2
UNITĂȚI DE BIBLIOTECĂ: 17367 volume
NUMĂR UTILIZATORI ACTIVI: 300
SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECĂ:
- împrumut la domiciliu

BIBLIOTECA LICEULUI ÎN TRECUT
Biblioteca s-a înființat în anul 1979 pornind cu un număr de 1145 de
Volume.
În anul 1979 se înființează postul de bibliotecar la liceul industrial
Nehoiu, existând atunci 900 de volume cărți beletristică, celelalte fiind de
specialitate.
Odată cu transformarea din Liceu industrial în Grup Școlar Forestier,
achizițiile bibliotecii s-au diversificat conform cerințelor programelor școlare
impuse de liceu.
Biblioteca și-a îmbogățit fondul de carte.
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Biblioteca este o instituție de cultură în care se adună, se organizează și
se păstrează fonduri de publicații (cărți, reviste etc.) și manuscrise pentru a fi
folosite de cititori. O bibliotecă este o colecție privată de cărți și alte medii, sau
și o colecție de medie mare, deținută și administrată de o instituție. Termenul
provine din combinația termenilor grecești biblos (carte) și theke (cufăr).
Biblioteca Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” a primit de-a lungul anilor
numeroase donații de la diferiți profesori. Cel care a donat cele mai multe
volume, cărți de specialitate, este domul profesor dr. Claudiu Corcodel,
numărul acestora fiind de 137.
Biblioteca se poate lăuda cu numeroase volume, cel mai scump volum al
bibliotecii este „Dicționar Oxford Explicativ Al Limbii Engleze”. Acest dicționar
costă 180,00 lei.
La începutul anului școlar 2016-2017, conform structurii clasificării
zecimale universale (CZU), fondul de achiziție se prezintă astfel:
1. Generalități Documentare Filozofică, Psihologic (1182 volume);
2. Religie,Teologie Științe Sociale, Drept (597 volume);
3. Matematică, Științe naturale, Științe aplicate, Medicină, Tehnologii
(2566volume);
4. Arte, Divertisment (517 volume);
5. Sport, Limbă, Lingvistică (9239 volume);
6. Geografie, Biologie (3372 volume).
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CLUBUL DE LECTURĂ

„Lectura, un univers vast și esențial căilor respiratorii ale creierului, este
noțiunea care nu lipsește niciodată de pe buzele elevilor liceului teoretic
„Nicolae Iorga”. În anul școlar 2014-2015, doamna Băcescu Adina, nu s-a
mulțumit ca lectura să fie doar pe buzele elevilor claselor a 9-a A și a 11-a B,
din vremea aceea, ci a vrut să le delecteze „papilele gustative” cu aceasta.
Așadar, a fost înființat clubul de lectură „Mircea Eliade”. Acest minunat club de
lectură a uimit atât prin munca depusă în fiecare proiect realizat, cât și prin
spiritul devorator de cărți, care, binevoitor, împarte și celorlalți experiența lumii
deja digerate. În prezent, clasele a 9-a A și a 11-a A se cufundă „în nori și-n
ceruri nalte” descoperind, cu fiecare săptămână, o nouă lume.”

Teodor Alexandru-Mihai, clasa a XI-a A
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HOROSCOP

Şi în 2017, zodiile vor avea parte de tot felul de modificări pe orice plan.
Având în vedere că anul 2017 se afla sub semnul Cocosului de Foc, semn căruia
îi coincid victoria şi trezirea la viaţă, şansele ca acesta să fie unul prosper sunt
destul de ridicate.
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şi este posibil să simţi din când în când nevoia
de relaxare şi odihnă, însă ambiţia te face să
realizezi aproape tot ceea ce îţi propui. Chiar şi
la finalul anului vei avea o mulţime de
responsabilităţi, însa vei avea atunci timp şi
pentru recreere.

BERBEC (21 martie – 19
aprilie)
În 2017 vei avea noi oportunităţi
în aproape fiecare domeniu al vieţii.
Comunicarea va fi foarte importantă,
aşadar vei cunoaşte oameni noi, care te
pot influenţa, însă totodată s-ar putea să
îţi pierzi câţiva prieteni din cauza
temperamentului tău. Ideile nu-ţi vor lipsi
anul acesta şi vei reuși să te faci remarcat.
Pentru a reuşi tot ceea ce îţi propui ai
nevoie de răbdare, aşa că este bine să îţi
controlezi impulsivitatea. Vei fi atent la
ceea ce se întâmplă în jurul tău şi vei lua
cu atenţie decizii care îţi vor schimba
viaţa pe termen lung.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)
Anul 2017 va reprezenta o perioada
foarte productivă şi creativă pentru nativii
Gemeni. Vei avea o viaţă socială foarte activă,
iar acest lucru poate fi benefic carierei tale,
deoarece persoanele noi pe care le vei
cunoaşte îţi pot influenţa job-ul. Daca vei vorbi
mai puţin şi vei asculta cu mai multa atenţie
este posibil să ai mai mult succes ca niciodată.
Anul acesta vei avea parte şi de iubire şi vei fi
pregătit pentru un angajament serios.
Totodată anul aduce schimbări pozitive şi în
sănătate. Vei reuşi să stai departe de
afecţiunile grave cu ajutorul unui stil de viaţă
sănătos, asta implicând o dieta potrivită şi
mult sport.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)
Anul 2017 va fi unul foarte energic
pentru tine, însa trebuie să fii foarte atent şi să
profiţi de acest avânt de care dai dovada.
Profită de toate oportunităţile pe care le
întâlneşti şi încearcă să îţi faci treaba cât mai
bine. Asigură-te că cei din jur ştiu cât de
talentat şi creativ eşti şi vei observa cum toţi
anii în care ai muncit foarte mult vor da
rezultate. Vei fi destul de sensibil anul acesta

RAC (21 iunie – 22 iulie)
În anul 2017 vei avea parte de câteva opţiuni
interesante care îţi vor schimba viaţa. Dacă vei
avea curaj, vei avea de trecut probe dificile,
însă la final succesul va fi al tău. Se pare că vei
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fi plin de energie, atât de multă încât ai putea
să urci chiar şi munţi. În această perioadă este
bine să iţi arăţi calităţile şi creativitatea,
aşadar trebuie să ieşi din cochilia ta. Încearcă
să fii răbdător şi să nu pierzi timpul dacă vrei
să obţii tot ceea ce ţi-ai propus, deoarece vei
avea cu siguranţă o mulţime de oportunităţi.
Schimbări vor apărea şi în planul romantic, dar
tu vei fi pregătit şi vei reuşi să treci peste orice
impas.

Marte te va ajuta în eforturile pe care le vei
depune de-a lungul anului, îţi va da energie şi
o bună dispoziţie. Un lucru important pe care
trebuie să îl ştii pentru anul viitor este că
trebuie să ai mare grijă de relaţiile cu cei
apropiaţi.

LEU (23 iulie – 22 august)
In 2017, a venit timpul ca Leii sa puna
accentul pe dragoste si relatii serioase. Ei sunt
oricum niste lideri inascuti, foarte generosi,
calzi si plini de viata, insa in anul care vine vor
atrage tot mai multi oameni de calitate in jurul
lor si vor deveni tot mai placuti. In anul 2017,
mai hotarata ca oricand, iti vei seta anumite
teluri si nu te vei lasa pana cand nu iti vei
indeplini scopurile propuse. Foarte multe
schimbari pozitive se anunta pentru tine in
urmatorul an si va fi o provocare destul de
mare sa tii pasul cu ele, insa nu exista indoiala
ca vei reusi. In ultimele luni ale anului, trebuie
sa fii deschis spre a invata cat mai multe
lucruri noi.

BALANŢĂ (23 septembrie – 22
octombrie)
Pentru nativii Balanţă, anul 2017 va
veni ca o experienţă plăcută şi foarte
satisfăcătoare. În relaţiile cu cei apropiaţi, nu
vor exista conflicte sau neînţelegeri, iar
imaginea ta despre viaţă se va îmbunătăţi,
privind totul mult mai optimist şi cu o mult
mai bună dispoziţie. Creativitatea ta va fi la
cote maxime, şi datorită unor factori externi.
În schimb, cei apropiaţi vor avea nevoie de
tine mai mult ca oricând în anul 2017. Asigurăte că eşti lângă ei şi că le oferi timpul şi atenţia
ta, pentru că, în acest fel, şi tu te vei simţi mult
mai fericit şi mai satisfăcut cu tine însăţi, ştiind
că ai putut fi de folos cuiva drag.

FECIOARĂ (22 august – 22
septembrie)
Ţie, anul 2017 îţi va aduce o infinitate
de oportunităţi! Atenţie, nu trebuie să îţi
imaginezi că drumul pe care îl vei avea de
parcurs pentru a-ţi atinge ţelurile va fi unul
uşor şi fără obstacole, însa stai liniştit, până la
sfârşitul anului viitor vei fi trecut cu bine de
toate, vei fi viu şi nevătămat si, în plus, te vei
putea lauda cu o serie de reuşite la activ!

SCORPION (23 octombrie – 21
noiembrie)
Pentru Scorpioni, anul 2017 va fi unul
al realizărilor. Însa nu orice fel de realizări, ci
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chiar materializarea unor idei sau proiecte la
care te gândești de mult, dar nu ai apucat
niciodată să le duci la bun sfârşit. Asta pentru
că în anul 2017 vei fi ajutat, din interior, de o
energie extraordinară, care îţi va permite să
excelezi în orice îţi propui. Visurile si idealurile
tale nu vor mai părea chiar atât de imposibile.
Relaţiile tale vor decurge mai bine ca oricând,
iar speranţa şi optimismul îşi vor face simţită
prezenţa din plin în viaţa ta. Toate eforturile şi
chinul din trecut vor fi acum răsplătite.

CAPRICORN (22 decembrie – 19
ianuarie)
Astrele îţi asigură în 2017 toate
armele de care ai nevoie pentru a explora
imensul potenţial care se ascunde în tine. Vei
putea face schimbări pozitive în toate
aspectele vieţii tale, în special datorită
ajutorului pe care ţi-l oferă Pluto. Vei avea
ocazia să te confrunţi cu cele mai ascunse
temeri ale tale, secrete şi sentimente şi îţi vei
descoperi talente nebănuite. Nu încerca să
împiedici acest proces, ai acum ocazia să te
redescoperi. Dacă vei avea de luat decizii
foarte importante, trebuie să ştii că te poți
baza pe intuiţie – nu te va dezamăgi niciodată.
Din păcate însă, ambiţiile profesionale te vor
împiedica să evoluezi în plan personal şi îţi va
fi destul de dificil să obţii un echilibru între
muncă şi viaţa amoroasă sau de familie.

SĂGETATOR (22 noiembrie – 21
decembrie)
2017 înseamnă pentru Săgetători
multe schimbări în viaţă, atât pe plan personal
cât şi profesional. Te aşteaptă schimbări
majore care vizează atât stilul de viaţă, cât şi
relaţiile sau cariera. Cele mai importante
schimbări pot avea însă loc în domeniul
profesional, aşa că trebuie să încerci să
păstrezi un echilibru la locul de munca. Nu mai
încerca să rezolvi numai tu problemele
importante – învaţă să delegi! Vei beneficia de
susţinere şi dragostea familiei, a prietenilor,
chiar şi a colegilor de muncă. Bineînţeles, nu
toată lumea va fi de partea ta, însă este un
aspect cu care deja te-ai obişnuit şi care este
cauzat de abilităţile tale profesionale. Sugestia
astrelor: nu îţi face planuri măreţe, încercă să
rezolvi probleme zilnice fără prea mult stres şi
vei reuşi să depăşeşti chiar şi cele mai mari
obstacole.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18
februarie)
Pentru Vărsători anul 2017 se anunţă
a fi unul plin de evenimente, în special
plăcute. Te vei bucura de o dezvoltare
armonioasă a vieţii profesionale, dar şi a celei
amoroase. Relaţiile vor intra într-o noua fază,
pozitivă, însă este nevoie de puţină răbdare
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deoarece Saturn abia aşteaptă să creeze haos
în viaţa ta. Comunicarea este cheia pentru
obţinerea succesului pe plan profesional şi ştii
deja că te bucuri de aprecierea tuturor celor
cu care lucrezi. Toate parteneriatele pe care le
închei în acest an vor fi în favoarea ta, chiar
dacă nu vei reuşi să vezi rezultate tangibile în
viitorul foarte apropiat. În relaţiile amoroase
trebuie să mizezi pe sinceritate. Este
important să încerci să descoperi aspectele
pozitive ale relaţiilor tale şi să ai mai multa
încredere în partener.

PEŞTI (19 februarie – 20 martie)
2017 va fi un an înconjurat de mister
care va avea rezultate complexe pentru nativii
Peşti. Marte îţi va asigura energia de care ai
nevoie pentru a-ţi duce la bun sfârşit planurile
şi te va ajuta să îţi vezi ideile puse în practică.
Persoane şi situaţii din trecut îţi vor influenţa
activităţile din acest an. Spre deosebire de
perioada precedentă, în 2017 vei avea parte
de mai multa acţiune şi mai puţine vorbe.
Urmăreşte-ţi instinctele creative şi vei reuşi să
eviţi cu abilitate problemele care ţi se ivesc în
drum. Te vei implica mai mult în activități
caritabile care îţi vor aduce multă satisfacţie.
Te vei confrunta şi cu unele situaţii care te-ar
putea transforma într-o persoană pesimistă şi
îţi pot accentua dubiile cu privire la viaţa
personală şi profesională.

14

TRUPA DE TEATRU

Seneca spunea că viața este ca o piesă de teatru. La Liceul Teoretic „Nicolae
Iorga”, viața prinde formă în multe feluri. Printr-o ingerință de idei, pasiuni şi
chemări, cu mulți ani în urmă, elevii liceului nostru au pus bazele a două cluburi de
teatru, Tragoidos şi Leviathan. Aceste nume au răsunat în săli pline de artişti de
seamă ce, de-a lungul timpului, au oferit pentru trupa de gimnaziu, Leviathan, doar
premii pe măsură, în fiecare an, primind premiul I la Festivalul ce se desfăşoară în
județul Buzău. Mai mult de atât, nu putem tăgădui faptul că trupa a fost
recunoscută şi pentru performanțele scenografie, dar şi pentru performanța
individuală a micilor mari actori.
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Trupele nu se opresc aici! Dorința de a ranforsa performanțele sunt mari,
iar sprijinul afectuos al doamnelor profesoare Băcescu Adina şi Radu Luminița,
ajută trupele să urce pe culmile succesului.

Trupa liceului, Tragoidos, va
rămâne recunoscătoare fostei
eleve, Ingrid Crăciun, ce reuşeşte
să creeze capodopere literare, ce
sunt însuflețite anual la Festivalul
„Cu teatru la...cap”. Dota la care
trupa adaugă în fiecare an bucăți
de suflet este formată momentan
din Marele Trofeu al festivalului,
premiul I, premiul pentru cea mai
bună scenografie, premiul pentru
cel mai bun rol feminin, premiul
pentru cele mai bune costume şi premiul special al juriului.

Text redactat de Pelmuş Flavia, Clasa a XI-a A.
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Ce sunt DACII?
Clubul de dezbateri academice şi confruntări inteligente de idei (D.A.C.I.I.) al liceului este
o activitate antrenantă, interesantă în care se implică o mulțime de elevi activi şi serioşi care îşi
doresc experiențe noi sau sunt pasionați de dezbateri.

De ce dezbateri?
Deoarece dezbaterile sunt mijlocul perfect prin care societatea poate evolua în spiritul
toleranței, al spiritului civic participativ şi al inteligenței politice.
Dezbaterile sunt cea mai bună pastilă împotriva ignoranței, un mijloc de informare
constantă şi cea mai importantă formă de educație non-formală care îi învață pe elevii de liceu
să gândească şi nu să memoreze, să argumenteze şi să nu recite, să analizeze în loc să accepte.
Debaterii clubului D.A.C.I.I merg anual la toate competițiile importante de dezbateri din
țară, precum: Forumul Național de Dezbateri, Saint George City of Debate, Olimpiada Națională
Tinerii Dezbat etc.
Contact:
~Http://debateclubdacii.blogspot.ro
~Https://www.facebook.com/DebateClubDACII
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Ninge iarăşi. Privesc pe fereastră cum fulgii diverşi, frumoşi, îngheţaţi pică alene
din cerul înnorat şi posac; ce contrast între cerul gri de iarnă şi pământul alb ce se
îmbracă din ce în ce mai gros cu neaua ce-l îmbrăţişează! Totul e liniştit şi rece, doar
vâjâitul vântului îngheţat mai rupe tăcerea aceasta apăsătoare. În mâna stângă ţin o
cană cu ceai, iar cu cealaltă desenez ceva, nu știu exact ce, pe fereastra din faţa mea,
care s-a aburit între timp. Ceasul ticăie pe fundal, numărând secundele ce se scurg, pe
nesimţite din viaţa noastră. Îmi trec atâtea gânduri prin minte şi atâtea întrebări cărora
nu cred că le voi găsi vreodată răspuns. „Cum totul îngheaţă în gerul necruţător de
dincolo de fereastra aburită, cum de timpul nu îngheaţă şi el? Ce baliverne!” . Mai sorb
puţin din ceaiul fierbinte apoi privesc din nou la fulgii de nea. Parcă s-a mai domolit
ninsoarea, însă câţiva fulgi rătăciţi tot continuă să cadă. Într-un timp, prind curaj să ies
din casă. Zăpada proaspăt aşternută scârțâie sub ghetele mele. Vântul îmi îmbujorează
obrajii, iar un fulg de nea se aşează tocmai pe mâna mea stângă. Îl privesc atent şi cu
răbdare. Ce viaţă frumoasă ar fi dacă am găsi timp şi pentru a privi în jurul nostru;
pentru a explora; pentru a cunoaşte... Îmi ascund mâinile roşii în buzunare si privesc
înspre cer. Schiţez un zâmbet apoi mă gândesc: „Ce zi frumoasă de ianuarie!”

Andreea Tache – Clasa a X-a B
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Activităţi
extracurriculare
Activităţile extracurriculare sunt la ordinea zile în liceul nostru.
Anul a început în forţă cu „Balul
superbobocilor”organizat de elevii
claselor a XII- a coordonaţi de doamna
profesoară Dumitrache Mirela, dar şi
de alte cadre didactice. Elevii claselor a
IX- a au pregătit un spectacol desprins
din benzile desenate în care şi-au
arătat
calităţile,
talentele
şi
superputerile. Pe lângă momentele şi
probele bobocilor, publicul a asistat la
scene de teatru, cântece şi chiar stand
up comedy realizate de elevii liceului
nostru. În urma probelor desfăşurate
s-au ales doi eroi câştigători, cei mai
talentaţi dintre toţi, Zaharia Ştefania şi
Hanganu Cosmin.

Zaharia Ştefania

Hanganu Cosmin

Săptămâna
educaţiei
globale nu a putut trece prin
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
fără ca elevii să marcheze acest
moment. Am fost „Împreună
pentru pace”! Activitatea a
constat în poezii, compuneri şi
desene realizate de elevi în care
au promovat pacea.
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1 DECEMBRIE
Pentru Ziua Naţională a
României, câteva clase au
redactat câte o revistă în care şiau arătat mulţumirea faţă de
patrie prin versuri, compuneri şi
fotografii ce au reprezentat un
adevărat omagiu. Suntem mândri
că suntem români!
Doamna Băjan Magdalena,
o doamnă extraordinară care se
dedică întru totul atunci când vine
vorba de a „planta” sămânţa
istoriei in minţile noastre, într-un
mod atât de deosebit, a organizat
o inedită activitate cu ocazia zilei
de 1 decembrie, la care au
contribuit
şi
alte
doamne
admirabile,
precum
doamna
Furtună Mirela, doamna Gîdiuţă
Mariana şi doamna Stoica
Constanţa Mihaela. Activitatea în
sine a avut ca principal obiectiv
cunoașterea însemnătății zilei, a
unor elemente de istorie,
geografie, religie care definesc
portretul spiritual al poporului
român.
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Ziua educației
Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondiala a Educației.
Evenimentul ține să ne reamintească ideea că o educație de calitate reprezintă cheia
unei reușite profesionale.

Aceasta zi se sărbătorește în peste 200 de țari, denumirea ei fiind World
Teachers’ Day, în engleza sau Journee Mondiale des Enseignants, în franceză. În mai
multe țări, zilele profesorilor sunt destinate a fi zile speciale de apreciere a cadrelor
didactice. Unele dintre ele sunt sărbătorite la sfârșitul săptămânii, în timp ce altele
sunt celebrate în timpul zilelor lucrătoare.

Cu această ocazie, doamnele profesoare Corcodel Cristina, Tănăsescu Cristina
si Bularca Angela, au organizat în sala de ședințe o activitate cu titlul ”Școala și
educația - între învățământul tradițional și cel modern”, la care au participat atât
elevi de gimnaziu și de liceu, cât și cadre didactice care predau în unitatea noastră.
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Activitatea s-a dorit a fi o modalitate de a transmite informații și atitudini, prin
implicarea în dezbateri create după hazardul pur, libere de constrângeri, cat si prin
intermediul momentelor care au presupus prezentarea unor citate despre educație,
aparținând unor personalități, scriitori celebri, filozofi, oameni de știința.
Prin diverse tehnici specifice comunicării, exerciții și jocuri, au fost stimulate
calitative creative ale elevilor, inteligenta emoționala, precum și abilitățile de
comunicare.

22

EȘti un(o) învingĂtor(toare)
Exprimă-ți părerea în legatură cu urmatoarele subiecte:
1.

2.

3.

Sport:
A.
B.
C.

Este un timp pierdut.
Competiția nu îți place, însă sentimentul de învingător este extraordinar.
Mai întâi trebuie să faci sport și abia apoi poți să spui dacă îți place sau nu.

A.
B.
C.

Nu știi cum sunt alții, dar ai tăi nu te înțeleg, parcă vorbiți limbi diferite.
Uneori ai impresia că nu-i interesează să te înțeleagă.
Te străduiești să menții relații bune cu ei, deși par dificil de abordat.

Părinți:

Autoturismul tău:
A.
B.
C.

4.

Prieteni:
A.
B.
C.

5.

Deocamdată nu ai și daca te gândești bine, probabil că nici nu ai puterea să îți iei permisul de
conducere vreodată.
N-ai bani pentru a-ți cumpăra și a întreține o mașină și oricum îți place să mergi mult pe jos.
Atunci când ai de rezolvat o problemă nu te interesează cu ce te deplasezi, rezultatul contează.
În ceea ce te privește, ești foarte răbdător(toare), dar ei nu sunt la fel de atenți cu tine.
Chiar dacă vă înțelegeți bine, nu riști să le spui secretele tale pentru ca n-ar putea să le păstreze
numai pentru ei.
Îți faci cu ușurință prieteni pentru că știi să te apropii de oameni.

Responsabilitățile:
A.
B.

Toți vor ca tu să faci cât mai multe treburi și ți-ai dori să te mai lase în pace.
Ai foarte multe de făcut și dacă ai sta să calculezi, ar rezulta că nici n-ar mai trebui să dormi pentru
a termina totul zilnic.
C.
Programul tău este foarte plin, dar acest lucru te menține în formă, așa că nu te plângi.

6.

Propriul aspect fizic:
A.
B.
C.

7.

Nu-ți place deloc.
Arăți așa cum dorești tu.
Faci eforturi să te menții în formă, dar consideri că merită.

Societate:
A. Ți se pare că este mult prea violentă în acest moment.
B. Cauți să nu te lași influențat(ă) de sterile tot mai sumbre din ultimul timp.
C. Dorești să contribui active la îmbunătățirea vieții unor categorii defavorizate de persoane.

8.

Aspectul părului tău:
A.
B.
C.

9.

Nu ești niciodată mulțumit(ă) de cum îți stă.
Te chinui mult să-l faci sa stea cum vrei tu.
Încerci să il acoperi atunci când nu-ți place cum stă.

Banii:
A. De obicei nu prea ai.
B. Consideri că nu e suficient să ai bani pentru a fi fericit(ă).
C. Te descurci cu cei pe care îi ai acum.

10.

Viitor:
A. Ești cam fatalist(ă), știi că sfârșitul este cumva nu prea departe.
B. Cum toată lumea se gândește numai la propriul interes, nu crezi că cineva ar putea face ceva care să
schimbe situația actual pentru ca viitorul sa fie mai bun.

C. Știi că fiecare clipă trebuie trăită cu maximă intensitate și ești optimist(ă) pentru ceea ceți rezervă viața.
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CORECTARE
Se acordă:
- 3 punct pentru fiecare răspuns A.
- 2 punct pentru fiecare răspuns B.
- 1 punct pentru fiecare răspuns C.

REZULTATE
-

ÎNTRE 10 SI 18 DE PUNCTE:

Faci parte dintre învingători. Îți place viața, prietenii, ești activ(ă) și optimist(ă).
Fiecare moment și fiecare situație ți se pare o bună ocazie pentru a mai învăța ceva, așa că îți
menții viu interesul pentru tot ce te înconjoară. Nu te temi de provocări și nu te lași până nu
le faci față. Problemele care sunt importante te determină să te concentrezi cu seriozitate
asupra lor. Dacă cei din jur ar ști să învețe de la tine cum să-și trăiască viața, ar avea de
câștigat.

-

ÎNTRE 19 ȘI 27 DE PUNCTE:

Uneori te temi de încercările pe care ți le rezervă viața, dar pe de altă parte știi că ai
puterea de a le depăși. Pentru tine viața este o luptă continuă, iar uneori te simți copleșit(ă)
de greutățile ei. În acele momente este bine să te concentrezi mai puțin pe eșecuri și să
încerci să-ți amintești situațiile pe care le-ai rezolvat cu bine. Oricât de mică ți se pare o
reușită, este bine să o notezi și să te bucuri de ea, fără a-i reduce din importanță. În relațiile
cu cei din jur fii mai deschis(ă), comunică-ți trăirile si expune-ți părerile cu încredere.

-

ÎNTRE 28 SI 34 DE PUNCTE:

Ești mult prea înclinat(ă) să vezi viața în culori sumbre. Orice eveniment neplăcut
capătă în mintea ta dimensiunile unei catastrofe. Iei viața prea în tragic. Uită-te în jurul tău și
vei vedea că în natură nu sunt numai culori albe sau negre. Fixează-ți prioritățile și
concentrează-te asupra lor, adoptând o atitudine pozitivă. Învață gândirea pozitivă,
înconjoară-te de oameni veseli și învață de la ei să nu îți mai faci atâtea griji. Bucură-te mai
mult de clipele petrecute alături de cei dragi ție și încetul cu încetul îți vei schimba percepția
asupra vieții.
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MICUL PRINȚ
Grădinița noastră aparține Liceului
Teoretic „Nicolae Iorga”. Suntem o grupă
alcătuită din 24 de prichindei relaxați și
empatici, isteți și creativi în căutare de
aventuri care să ne transforme în prinți
demni și responsabili cu mentalități
moderne.
Spațiul desprins parcă din poveste,
amenajat cu pasiune și profesionalism ne
provoacă să descoperim magia poveștilor,
tainele cifrelor, miracolul cuvintelor, bucuria dansului, să exprimăm ceea ce simțim,
să conștientizăm efectele reacțiilor noastre, dar mai ales ne învață să depășim
eșecurile și să începem fiecare zi zâmbind. De-a lungul timpului ne-am remarcat prin
activitățile deosebite, educative și distractive desfășurate adesea cu ajutorul
părinților!
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Preșcolarii grupei mijlocii au pregătit
serbarea Iată vin colindătorii.
Cu inimile pline de emoție au cântat, au
recitat și au dansat. Strădania micilor artiști a
fost răsplătită cu aplauzele bunicilor,
părinților, fraților, precum și a celorlalți
spectatori prezenți în sală. La sfârșit au primit
și cadouri din partea lui Moș Crăciun!

Prof. Nițoiu Florica
Prof. Cristinescu Mihaela
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GHIDUȘII
Vorbesc două prietene:
– Psihologul mi-a recomandat o modalitate foarte bună de a adormi repede. Număr până la trei şi
adorm instantaneu.
– Aşa de repede?
– Nu întotdeauna. Ieri, de exemplu, am numărat până la patru, dimineaţa.
Definiții din Dicționarul Explicativ al Limbii Moldovene
PRUDENT - Pastă de dinți cu extras de prune
MONOLOG - Olog de un picior
BIOLOG - Olog de ambele picioare
ÎNCHINARE - transport către China
ÎNFOCARE - transformare în focă
ÎNVINUIRE - proces de fermentare a mustului
BIZAR - zar dublu
MĂCEL - mac mic
MICROSCOP - scop mărunt
LEȘINA - pe unde merge "le tren"
Extras din legile elevului
1. Elevul nu copiază niciodată, consultă.
2. Elevul nu chiuleşte, este solicitat în alte părţi.
3. Elevul nu rămâne corigent, este lăsat corigent.
4. Elevul nu fumează, se stimulează.
5. Elevul nu întârzie niciodată, el este reţinut.
6. Elevul nu citeşte reviste în timpul orelor, se informează.
7. Elevul nu distruge şcoala, o redecorează.
8. Elevul nu aruncă cu creta, studiază legea gravitaţiei.
9. Elevul nu râde în ore, e fericit.
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Dicţionarul elevului
ELEVII- Familia Bundy
SUFLATUL - Doar o vorbă să-ţi mai spun
ELEVII ȘI PROFESORII- Lumi paralele
DESCHIDEREA CATALOGULUI - Ruleta rusească
ALEGEREA PROFESIEI- La răscruce de vânturi
BIBLIOTECA - Pe aici nu se trece
OLIMPIADA - Războiul stelelor
ELEVUL LA TABLĂ - Cadavrul viu
CEI CE NU SUFLĂ – Mizerabilii
FIȚUICA - Reţeta fericirii
DUPĂ ȘEDINTA - O noapte furtunoasă
CARNETUL - O scrisoare pierdută
EXAMENUL - Surprize! Surprize!
Profesoara:
- Mihai, iţi adresez o întrebare, dacă ştii primeşti nota 10, dacă nu, ai nota 4.
- Da, doamna profesoară.
- Unde e Australia?
- Acolo, răspunde elevul.
- Unde acolo?
- Asta e deja o altă întrebare.
Profesorul:
- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună, dar e identică cu a colegului tău de bancă. Ce
concluzie să trag de aici? întrebă profesorul.
- Că şi lucrarea lui este foarte bună.
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"Femeie, te iubesc"
Femeie, te iubesc!
Și nu-mi spune că mint,
atâta timp cât eu am lacrimi în ochi
spun numai adevărul curat!
Femeie, te doresc!
Și mereu o să am această dorință,
să mă trezesc cu tine-n a mea lume
fără prejudecați și fără glume!
Femeie, mă gândesc la tine!
Și nu-mi repeta că mint, că așa suntem NOI,
bărbații sunt fraieri că iubesc
niște demoni ca VOI!
Femeie, mi-e dor de tine!
Și de fapt mi-e dor de noi,
mi-e dor de primăverile sub cireșul înflorit
unde îmi jurai iubire!
Femeie, te las cu ale tale!
Și să nu-mi spui că o să-ti pară rău,
că îmi vrei dragostea înapoi
după ce m-ai tratat ca pe un gunoi!
Femeie, eu te-am iubit!
Și încă țin la tine,
dar niciodată nu am văzut de la tine
iubire!

Mihalcea Ion Alexandru
Clasa a XI-a B
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Serbarea de Crăciun
Spiritul Crăciunului a colindat anul acesta şi prin iubitul nostru liceu, “Nicolae
Iorga”. Stimaţii noştri dascăli au realizat, mulţumită ajutorului venit din partea
colectivului de elevi, un frumos spectacol, ce a trezit în sufletul fiecăruia, un
sentiment incomparabil de bucurie, specific venirii Crăciunului. Printre momentele
prezentate
se numără interpretarea unei game diversificate de colindele
tradiţionale interpretate de minunatul nostru cor, dar şi de alţi elevi, scenete ce au
distrat spectatorii, aducându-le zâmbetul pe buze, şi nu in ultimul rând, recitarea
unor poezii aparţinând marilor clasici, dar şi autentice, concepute chiar de către
elevi ai şcolii. Activitatea a urmărit să readucă în atenţia noastră, a tuturor,
adevăratele valori ce revin în fiecare an, odată cu minunata sărbătoare a
Crăciunului, fiind celebrată în întreaga lume.

30

Faptul că citești aceste rânduri este datorat tot unei activități extrașcolare.
Redactarea acestei reviste este o activitate ce solicită atât lucrul în echipă, cât și
eforturi individuale specifice din partea fiecărui elev în parte. Produsul final va
oglindi pe de-o parte activitatea noastră, a redactorilor, și în plan principal
activitatea liceului nostru și a tuturor elevilor.

Redactori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profesori îndrumători:

Staicu Maria Diana – redactor șef
Corbu Alexandra Maria
Tache Elena Alina
Bonțeanu Manuela
Călin Raluca
Sburlea Adrian
Mihalcea Alexandru Ion

Corcodel Cristina
Sbarcea Cristina
Tănăsescu Cristina
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