
 

Trăiri din CNGC 

“Încercarea, și atunci când nu reușește, e o școală.” 

                                                              -George Coșbuc 

Ediția I ( 2022-2023 ) 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Liceu măreţ, din vremuri grele, ne-ai strâns de mici copii la sân, 

Ne-ai învăţat trecut de glorii şi eroi, liceu bătrân. 
Şi peste anii mulţi la număr, a fâlfăit a ta lumină, 
Azi, fiii graniţei s-adună, în faţa ta şi se închină. 

 
Din Valea Rodnei grăniţerii 
Spre tine vin, în strai bogat, 

Liceu iubit, mărire ţie, 
Fii veşnic, binecuvântat. 

 
Crescură-atâtea generaţii, liceu măreţ, sub scutul tău 

Ne-ai spus să ne iubim strămoşii, precum iubim pe Dumnezeu, 
Căci au luptat pentru credinţă şi pentru limbă, fiecare 

Noi le-am păstrat în inimi calde, un colţ de sfăntă sărbătoare. 
 

Din deal în deal cuvântul pleacă, 
Răsună doină de cioban; 

Aprind în munţi făclii, străjerii, 
Cu chipuri blânde de roman. 

 
Liceu, ce ne-ai sădit în suflet, nădejde, lege şi fiori, 
Azi, îţi urează grăniţerii, să fii ca soarele-ntre nori, 

Să creşti la sânul tău urmaşii, cu aceeaşi dragoste fierbinte, 
Şi, peste mii de ani de-acum, să luminezi tot înainte ! 

 
Din Valea Rodnei grăniţerii 
Coboară astăzi, sat de sat. 
Liceu străbun, mărire ţie, 
Fii veşnic, binecuvântat !” 
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  Vizita Principelui Nicolae a încărcat sufletele tuturor, atât ale 

elevilor, cât și profesorilor, de o emoție profundă. Fiecare 
persoană care a asistat la moment a fost copleșită de dorința de 
cunoaștere, de nenumăratele întrebări ce luau naștere și urmau 

să  primească imediat un răspuns. Acest eveniment a dus la 
creionarea multor opinii din partea elevilor, printre care:  

 

❖ „Întâlnirea cu principele Nicolae a fost o experiență unică pentru mine. Caracter 

de aur și modestie de argint, el este o adevărată candela a faptelor bune la 

nivel înalt, care cu facerile de bine își adaugă în uleiul ei și o menține aprinsă. 

Întâlnirea cu principele mi-a arătat că există persoane publice care țin mult la 

normele etice, morale și religioase și  faptul că a venit aici a remarcat 

deschiderea sa și fata de elevi. Eu am analizat mult tot ce se petrecea și postura 

sa și am observat un detaliu foarte interesant: purta un metanier la mână care 

e semnul credinței, rugăciunii neîncetate și a dragostei. Cred că el e o persoana 

iubitoare față de popor și statornică în fapte bune. Mi-a părut bine să îl întâlnesc 

și sper să se reîntoarcă la noi și dacă se poate să realizăm proiecte împreună!” 

- Bachiș Ovidiu, președintele Consiliului  Școlar al Elevilor; 

❖ „Mi s-a părut a fi o întâlnire interesantă, Principele Nicolae este o persoană 

deschisă și caldă. Am aflat multe lucruri despre familia regală. Am realizat că 

nu statutul te face o persoană importantă în societate, ci caracterul, 

comportamentul, deschiderea față de "oamenii de rând" și educația. Principele 

Nicolae are câte puțin din toate, mi-a făcut mare plăcere să am ocazia să-l 

întâlnesc.” 

❖ „A fost o întâlnire foarte interesantă și educativă. Am învățat multe despre 

viața Regelui Mihai și despre istoria României.”
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Alte activități educative desfășurate în primele 2 module 
“O luptă-i viața, deci te luptă, cu dragoste de ea, cu dor.” 
        
   Cu prilejul zilei liceului-4 Octombrie, elevii au pus bazele 
unui scurt  moment sensibil , emoționant dedicat  
profesorilor. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua României a fost sărbătorită cum se cuvine, fiind 
valorificată iubirea față de tradiție, față de țară. Momentul 
realizat de Catedrele de Istorie, Geografie și Limba română 
presărat cu curiozități și noțiuni interesante, a fost continuat 
de momentele nespus de frumoase muzicale, creații artistice 
alese, doar zâmbete și voie buna! 



 

Miss Boboc: Login Daiana - 9S1 

Mister Boboc: Pinti Victor - 9C 
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     Balul bobocilor a fost așteptat de toți elevii cu 
nerăbdare, cu sufletele la gură, ridicându-se la final 
așteptărilor. Întrebările distractive, momentele 
antrenante, bobocii emoționați  care au fost oficial 
inițiați în viața de liceu, au creat o atmosferă de neuitat! 
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            ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ȘCOLI 
 
Dacă prezentările realizate elevilor referitoare la domeniul 
militar le-au captat acestora atenția, prezentarea 
armamentului, mașinilor de specializare, a aparaturii din 
domeniul respectiv și-a lăsat în mod evident amprenta. 
Fețele tuturor au fost acaparate de zâmbete, iar sufletele de 
curiozitate! 
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-Pe aripi de creație- 
 
 
22 noiembrie 2022 
    Târziu, după ora 12… 
                 Mă frământ pe fondul bătăilor asurzitoare ale ceasului solid, 
prăfuit din camera de zi și simt cum o fierbințeală teribilă îmi cuprinde 
întreg capul cu cât mai adânc mă afund în încercările mele interminabile 
de a găsi un fir nepătat de voile lumii. Sunt atât de copleșită de 
amprentele existenței umane încât mă desprind de apartenența mea 
fizică și caut nebunește în manuscrisele vieții mele esența cunoașterii. 
              Setea de cunoaștere, de idealurile aproape numite absurde 
aruncate de bine cunoscuții poeți-filosofi în întinderea eternă a 
fanteziilor lumii mă motivează să răzbesc. Un moment de liniște. 
Sunetul bătăilor se depărtează cu cât mai aproape mă aflu de revelație, 
întrucât orice element de muzicalitate externă este înlocuit de o alta, cu 
o aură poetică. Primul poem filosofic din literatura română îmi apare pe 
laturile gândurilor mele conștiente: „Viața lumii". Acea revelație, 
aproape nebunească, mă lovește. Totul trece, spune poemul, însă chiar 
așa o fi? Timpul trece? Sau noi trecem? Noi, în efemeritatea noastră, în 
dorințele și manifestările noastre ascunse, în cursul nostru neîncetinit 
de concepții, iluzii și fantasme. În tot decursul existenței universului, 
durata realității noastre ne reprezintă mai mult decât o umbră 
trecătoare, fără un impact permanent asupra lumii. Ceea ce mă duce cu 
gândul la un alt poem marcant „Vanitas vanitatum" - "Deșertăciunea 
deșertăciunilor", unde existența noastră e prezentată aproape 
zadarnică, înlocuibilă, însă nemuritoare, întrucât totul este un ciclu 
natural în viață și-n moarte. Deși ne manifestăm la lumină, rănile care 
ne creează imaginea apucă să apară în lume, însă la fel de repede să și 
dispară. Astfel, clipa devine cel mai cert și prețios element al 
manifestării nevoilor noastre. 
                În sfârșit, am încetat. Sufletul îmi tremura după atingerea caldă 
și rece a cunoașterii, iar ceasul își continuă bătaia nesfârșită. 
 
                                               - Tănase Daria, XI A  
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aprilie 
târziu, după orele 22 
          Recent am descoperit că activitatea mea preferată este să fiu. Nu să mă 

pierd în jocul stingher al picturii sau să mă îndrăgostesc de atingerea fină a 

muzicii asupra sufletului înstrăinat, ci să fiu. Recent am învățat să zbor pe 

aripile gândurilor târzii, să mă bucur de banalul fapt că exist. Am învățat că de 

fiecare dată când inspir aerul scufundat în miresmele îmbietoare ale 

primăverii, reușesc să îmi eliberez ființa de grija zilei de mâine, să mă ascund 

într-un lăcaș al autocunoașterii ce îmi inundă sufletul de o emoție pură. 

         Totuși, de multe ori permit minții mele să penduleze între acea fericire 

inimaginabilă a cărei îmbrățișare e caldă, caldă, asemeni celei oferite de către 

o persoană dragă, și frica redescoperirii. Lumea gândurilor nu e mereu 

primitoare, puntea ce o desparte pe aceasta de necunoaștere fiind de multe ori 

primejdioasă, dominată de capcane. Dar atunci, de ce găsesc atâta bucurie în a 

încerca să trec puntea, să pătrund într-un tărâm feeric ce de câțiva ani mi-a 

fost străin? De ce găsesc liniște și pace în simpla idee de a fi? 

                Am ajuns la concluzia că mi-e dor de ceva ce am pierdut. Nu sunt 

sigură când, dar o bucățică din ceea ce mă definește s-a rupt de mine și s-a 

ascuns în umbra trecutului. Nu sunt sigură când, dar unul dintre firele de 

speranță ce creiona mâna ce mă menținea deasupra apei învolburate a grijilor 

s-a rupt. Nu sunt sigură când, dar m-am rătăcit într-un labirint ai cărui pereți 

au fost clădiți de către temeri, semne de întrebare metamorfozate în disperare. 

Cât de puternic e acel dor și cât de orbită am fost de frica trecerii ireversibilă a 

timpului pentru a nu-l conștientiza! 

                 Recent am descoperit că activitatea mea preferată este să fiu. Așa că 

am sădit în sufletul meu o grădină a cunoașterii, așteptând cu nerăbdare să 

răsară floare după floare. Mă simt de parcă aș da pentru prima dată mâna cu 

un străin, zâmbindu-i timidă, sperând să formez în timp o legătură strânsă cu 

acesta. Doar că de această dată, eu sunt atât străinul, cât și mâna și zâmbetul 

ce tânjesc la acea prietenie și înțelegere.                 

                                                                                                              -Marica Ioana, XI A 
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Cât de  impersonale pot fi calendarele, 
Cât de reci și insensibile 
Aranjează toate zilele într-un tabel 
De parcă în acele zile nu am fi trăit chiar noi! 
De parcă nu ne-am fi născut și n-am fi murit, 
De parcă nu am fi iubit în zilele dintre! 

 
 
Cum poți reprezenta în același mod toate lunile anului, și, mai rău,  
Cum poți pretinde că August 2021 arată la fel ca și August 2022 sau August 
2023? 
Nu accept să punem întreaga istorie a lumii într-un tabel… 
Fiecare zi își merită propriile pagini, câteva pagini pentru fiecare om, câteva 
pagini pentru fiecare viețuitoare, câteva pagini pentru fiecare atom. 

 
Dar aici apare o dilemă: 

Dacă ai consemna întreaga istorie a Universului în toate caracteristicile sale, 
văzute și nevăzute, nu ai scrie Însuși Universul? 
Cartea ta nu ar deveni lumea în care trăiești, Tu ajungând să trăiești în cartea 
scrisă de Tine, care trăiești în acea carte, care este scrisă de tine, care…? Și 
atunci te-ai delocaliza, trăind într-o infinitate de universuri identice, fiecare 
versiune a ta fiind la fel de reală și de fictivă în același timp… 
Cine ești tu: Cel care scrie cartea sau cel scris în carte? 

Asemeni minții de corp, 
Ați deveni inseparabili, Tu și Opera ta, 
V-ați contopi într-o simbioză eternă, 
În care nimic nu ar putea măsura unde începi tu și 
Unde se termină cartea… 

O astfel de ambiguitate poate fi atinsă însă chiar fără să ne amintim unde au 
fost quarcurile noastre înainte să se constituie în corpul nostru sau din ce stea 
provine fierul purtat de hematiile noastre. Propoziția 

„Eu scriu un text în care scriu această propoziție.” 

este îndeajuns: 
Care text? Care eu? 
Ori nu cumva fac și eu parte din textul de deasupra de realitate al 

existenței?...  
                                                                                                 -Izvoran Stefan, XI A 
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                                  Viața la CNGC- viața de licean 

   Ca boboc e greu să înveți limba liceului și să te integrezi însă după cum 

ne povestesc și bunicii sau părinții noștri, cei mai frumoși ani din viața unui 

om sunt cei petrecuți în liceu. Intrăm adolescenți și ieșim adulți, gata să ne 

batem cu viața și să trecem peste orice greutate. 

 În acești patru ani, liceul devine a doua noastră casă, locul unde 

începe viața, începem să concluzionăm ce e sau cum e viața de fapt. La liceu 

începem să trăim cu adevărat. Anii de liceu nu se compară cu nimic în lumea 

asta, indiferent de supărări sau de clipe grele, indiferent de prima notă mică 

sau prima ceartă de la „diriga”. Nu ne dăm seama de cât de repede poate 

trece timpul și câte amintiri o să ne facem în acești patru ani doar cu 27 de 

omuleți, în cazul meu. 

 Deși poate suntem certați, toți vrem să ne facem amintiri... fuga 

de la ore, prea râvnitul covrig de la Blue, zgomotele dese de telefoane 

scăpate pe jos în timpul testelor, zilele în care eram prea somnoroși, lucrările 

în care parcă foaia colegului din față strălucește maxim și trebuie neapărat 

să tragi o privire. Anii de liceu ne oferă momentul, locul și timpul necesar 

pentru visuri, să dăm frâu liber dorințelor. Totul este ca o poveste ce îmbină 

tragedii, regrete, certuri, împăcări, iubiri, aplauze și plânsete. Trebuie să ne 

bucurăm de fiecare moment, să ne ținem minte fiecare zi, toate sunt speciale 

în această viață. Trebuie să lăsăm ceva în urmă, un 2 prin catalog ce ține 

strâns și de câte o absență și câțiva nervi profesorilor pe care îi îndrăgim 

enorm, deși nu-și dau seama. 

 După 8 ani de muncă, mai ales în clasa a VIII-a, în care orele de 

matematică și de română erau mai dese decât pauzele, suntem mândri că 

suntem elevi la acest colegiu de prestigiu, Colegiul Național George Coșbuc 

Năsăud. 

 Din acești ani frumoși, rămânem cu saci de informații, vreo trei 

camioane de amintiri, diplome, un carnet care conține cele mai bune note și 

prieteni cum rar găsim. Trebuie să ne bucurăm pentru că liceul nostru ne dă 

șansa de a visa alături de profesori. 

 Mândră că sunt elevă la CNGC!                -Ștefoi Veronica, IX C 
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Însemnări din carantină… 

         Dragă jurnalule, 

       Am început clasa a IX- a acum 3 luni, însă mai bine de jumătate 
de perioadă am stat acasă. Pe cei mai mulți dintre colegi nu am 
apucat să îi cunosc foarte bine, iar pe profesori la fel. Unul dintre 
cadrele didactice care mi s-a întipărit în minte a fost doamna 
profesoară de română. Încă din prima zi de liceu am remarcat-o 
prin firea sa calmă și apropierea de noi. Cred că este printre cei mai 
tineri profesori, astfel m-am simțit mai puțin intimidată. Pe lângă 
atitudinea glumeață am fost impresionată de buna dispoziție cu 
care ne-a prezentat operele scriitorilor români. 

            Deși încă din prima zi ne-a dat să citim câteva romane am 
luat-o ca pe o obligație, modul prin care ne-a prezentat operele m-
a făcut să simt curiozitatea de a le citi. Am citit operele aproape una 
după alta, constatând că trăirile prezentate de doamna profesoară 
sunt întocmai cu cele din romanele citite, și având deja prezentate 
mici secrete ale acestora, mi-a fost mai ușor să prind firul narativ 
după primele capitole citite. 

         Păcat că ulterior nu am mai reușit să fiu față în față cu 
profesorul, relația virtuală ținând la distanță mare parte din 
empatia profesor-elev și chiar bucuria de a explora universul 
lecturii, doresc să mă întorc cât mai repede la școală pentru a trăi 
noi experiențe culturale alături de colegi și profesori. 

                                                                                             -Țiganetea Andreea  
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                                                      Școala viitorului 
 
             În opinia mea, școala din viitor va fi foarte diferită de cea din prezent. 
  Un prim argument ar fi timpul petrecut la școală care va fi mai redus, dar acesta va 
fi bine organizat în așa fel încât copii vor învăța multe lucruri folositoare. Programul 
școlar va fi mai redus, dar copii vor urma niște programe online în care vor învăța 
informatică, științe sociale și vor face proiecte de împădurire și de protecție a 
mediului. 
            Un al doilea argument ar fi că elevii vor avea un proces de predare eficientizat 
prin îmbinarea tehnologiei cu modul de predare interactiv, bazat pe dialog activ și 
colaborare. Mobilierul școlar poate fi un scaun confortabil și o masă cu computer 
încorporat, care conține toate informațiile educaționale necesare pentru a obține noi 
cunoștințe. 
           În viitor nu va fi nevoie să purtăm rucsaci grei la școală, vom folosi o carte 
electronică unde toate manualele sunt colectate. 
           În concluzie, școala viitorului va aduce multe avantaje copiilor și va fi mult mai 
simplă decât școala din zilele noastre. 
                                                                                 -Ramona Daniela Dragotă IX D 
 

                                                                     Muzica 

               Pe lângă multele alte arte deosebite din lumea aceasta, muzica se evidențiază 
prin ceva: este o artă a sufletului. Pătrunde până acolo încât cele mai confuze emoții 
ce sunt încurcate prin mreaja grijilor ce ne năpădesc sufletul, le poate aduce la 
lumină, iar despre cele pe care le credem clare... ne demonstrează cât de profunde pot 
fi. 

              Dacă pictorul își contruiește opera pe foaia sau pe pânza albă, muzicianul 
făurește opera sa pe ceva ce dispare în următoarea clipă: liniștea. Dacă 
matematicianul jonglează cu numere, calcule, proprietăți(și alte cele) matematice, 
muzica e aritmetica sufletului. După cum zicea Richard Baker, descoperirea 
cântecului și crearea instrumentelor muzicale au amândouă la origine impulsul uman 
ce se situează mult mai profund decât intenția conștientă : nevoia de ritm în viață … 
nevoia adâncă, ce transcede gândirea și nu ține seama de nicio primejdie. Privind în 
perspectivă, muzica e limba cea care ne unește graiurile, vorbindu-ne în același timp 
pe limba noastră, a fiecăruia. Eh... complex fenomen.... Are puterea de a deschide și 
modela chiar și cele mai reci inimi, trece peste barierele interumane și unește inimile 
prin balsamul său vindecător. 

            Iar dacă lângă puterea fascinantă a liniei melodice se alipește marea putere a 
cuvintelor, împreună ating coarda sensibilă a sufletului și îl înnobilează, într-o lume 
lipsită de candoare.                                                                                      -Linul Niculina, XI A 
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Lansarea cărții „Năsăud, dragostea mea!” 

 
Am reușit să-mi fac timp zilele acestea să citesc „Năsăud, dragostea 

mea!” de Ion Istrate. Este o carte care nu se vrea a fi pompoasă, folosind un limbaj 

simplu, dar care prezintă istoria Năsăudului din ultimii 80 de ani. Prin ochii 

autorului, ne sunt evocate întâmplări, persoane și locuri, care, deși nu au o 

legătură imediată între ele, reușesc să transmită esența vieții omului de rând din 

secolul trecut. Este o carte care se cerea scrisă, întrucât cenzura a șters din 

memoria colectivă o parte din realitatea faptică. 

La lansarea cărții, mi-a făcut o plăcere deosebită să ascult oameni de 

cultură din zona noastră vorbind despre Năsăud. Sunt oameni pasionați de 

literatură, de trecut și de cele întâmplate în locurile în care și noi ne ducem azi 

existența. 

Năsăudul devine orașul exponent al Transilvaniei de Nord, reușind însă 

să se diferențieze prin centrul cultural care s-a dovedit a fi de-a lungul timpului. 

A trecut prin mâini austriece, române, maghiare, sovietice, ca acum să se afle într-

o Românie, care—așa cum au subliniat și cei care au vorbit la lansare—nu știe 

cine vrea să fie și încotro se îndreaptă. 

După o istorie tulburată, ne trezim acum în perioada de adolescență a 

țării noastre, căci România este copilul care a fost mutat de la un părinte la altul 

în familia europeană, fiind aflat la granița dintre cultura occidentală și cea 

orientală. Cu toate acestea, am reușit să ne păstrăm identitatea națională în orice 

condiție(o dovadă este nucleul de românism care a rezistat în Năsăud).  

Totuși, nu cred că această identitate, de care toți avem responsabilitatea 

să ne amintim, este îndeajuns. Ca să fim uniți nu doar ca spațiu geografic, dar și 

ca popor, avem nevoie de un țel comun: 

Acum că ne-am unit și suntem liberi, ce vrem ca români? 

  

                                 -Izvoran Ștefan, XI A 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Pentru mama                                                            



 

 14 

Toamna sufletului 
La mulți ani mama mea scumpă!                             E târziu, e toamnă iar 

Astăzi despre tine scriu,                                           Sufletul tău e amar 

Când am deschis prima pleoapă                             Nu-și găsește liniștea                                   

Te-am văzut plângând subtil,                                   Pacea, ce numai Dumnezeu o poate da!  

 

Apoi în brațe m-ai luat                                              Nu vezi tu, copile?!    

Și duios tu mi-ai șoptit                                              Sufletul tău tânjește după iubire 

La ureche : "sunt aici"                                              După iubirea adevărată 

De atunci sunt fericit'.                                               Cea dintre un fiu și-un Tată 

 

Știam că tu erai darul                                               Iubire ce pe pământ nu poți găsi 

De la Dumnezeu trimis                                             Numai Domnul ți-o poate dărui 

Când sunt tristă-mi ești refugiul,                              El stă la ușă și așteaptă 

Liniște tu îmi transmiți                                              Să alegi calea cea dreaptă! 

 

Ai fost mereu lângă mine                                         Din primăvară El tot speră 

M-ai crescut, m-ai îngrijit...                                       Să te întorci din a ta eră   

Domnului îi mulțumesc                                             Și uite! E toamnă!   

Că mi te-a dat pe pământ!                                        Bunătatea Lui te tot îndeamnă!   

 

Tu mi-ai arătat mereu                                               Să alegi a Sa iubire  

Ce înseamnă prietenia                                             Al tău suflet să respire  

Cu adevărat, iubirea                                                 S-o rupă cu păgânătatea  

Credința si fericirea!                                                 Și să guste libertatea! 

 

M-ai încurajat oricând                                              E toamnă, suflet drag!   

De la grădi, pân' la școală.                                      Domnul te așteaptă-n prag           

Pentru asta îți mulțumesc                                        Numai zăbovi și vino        

Îngerul meu, dragă mamă!                                      Copil de Dumnezeu devino !           

-Chisăliță Petruța , XI P 
Tot ce sunt îți datorez!  

Că m-ai învățat ce-i bine                                                        
Viața tu îmi colorezi                                                            Cioburi 
Iar pe drum, tu mergi cu mine                             frumusețe fisurată, minerală 

                                                                            te tai în cioburile unei vieți pierdute 

Cuvintele nu-mi ajung                                         pe care ai fi putut să o ai, 

Ca să îmi exprim iubirea.                                    poate data viitoare. 

Cu totul te-ai dăruit                                             te uiți în ce a mai rămas din oglinda 

Să-mi asiguri bucuria.                                         în care reflexia ta nu mai locuiește.                                      

                                                                            se aude un strigăt surd dintr-o depărtare 

Inc-o dată iți urez                                                mult prea mare să mai înțelegi ceva                             

"La mulți ani!" frumoasa mea                              singur, pe jos, cu bucăți din tine 

Tot binele ți-l doresc                                            pe care încerci să le pui cumva la loc...                       
Și să ști că TE IUBESC!                                                          - Rus Sofia, XI C   

- Adina Leonte , XI P 
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          Tânjesc…                                                       Șoapte  
Tânjesc să te uiți la mine,                                       Pământule, când seara te vor spăla            

de parcă te-ai uita la o stea căzătoare.                  Și lacrimile mele,      

Să admiri a mea frumusețe timpurie                      Șoptește-mi cum tânjești       

punându-ți o dorința scăldată în ardoare.              După îmbrățișarea cerului           

Tânjesc să te uiți la mine                                       Și cum prin ploaie te unești        

de parcă te-ai uita în a râului oglinda,                   Cu el ca duh.         

Lăsând să-ți curgă lacrimi pe obraz                      Crengilor, șoptiți-mi când dorul frunzelor        

tulburarea inimii tale spre infinit să tindă.              Vă seacă de puteri,           

Tânjesc să te uiți la mine                                       Căci vă voi spune și eu             

de parcă te-ai uita la un om bolnav,                       Cum m-am pierdut         

A mea neputință compătimitoare                           Sub valul sentimentelor         

să te transforme în al lumii mele sclav.                  Al dorului,  

Tânjesc să te uiți la mine,                                      Al cântecelor dulci            

să nu-ntorci spatele interiorului învechit.               Și-al vorbelor.            

Să diseci fiecare greutate,                                     Țineți-mă pe brațe sub clar de lună               

să nu te ascunzi de ceea ce mereu                       Și nu uitați să îmi cântați               

m-a definit.                                                             Al vostru cântec de leagăn ce sună            

Tânjesc să te uiți la mine,                                      Noaptea,  peste văile goale ca sufletele          

doar la mine, nimeni altcineva                               Celor ce dansează de nebuni                 

De parcă ai învăța să mergi de la-nceput,             Cerule,   cu norii tăi cei gri,                 

pășind sfios, dar totuși hotărât,                              Șoptește-mi când plângi                   

în inima mea.                                                          Ca să plâng și eu cu tine                

- Marica Ioana, XI A                         Și lacrimile noastre să se-adune              

                                                                          -Amalia Țuțuruga, XI S                                               
                                                                                                     
                                                                                      , 

                  Neprevăzut                                                                Hai sa plutim!            
Tu om, poet si suflet bun, al veacurilor ce-au trecut           Hai să plutim din vis în vis, 

Mai dăinuiești în viața noastră prin poezia ce-ai făcut.      Pe aripi presărate cu praf de stele 

Născut ai fost în Răsinari pe lângă Oltul cel iubit              Să descoperim al existenței infinit    

Tu razele legendei vii, cu dragoste ne-ai omenit.              În gândurile tale și ale mele. 

Plin de nădejde și de viață poet măreț și îndrăgit,            Hai să plutim din vis în vis,      

Principele poeziilor de grație spațiu mirific te-ai zidit.       Căci viața e numai una.    

În iederă și-n frunze, în aer și podea,                               Să ne mulțumim noi    

Se mai păstrează încă marea iubire a ta.                         Doar cu un astru       

În casa care cu speranța iubire multă ai primit                 Când putem avea si luna?    

De la părinți, de la familie ca să trăiești mai liniștit.          Hai să plutim!    

În poezia-ți cu lacrimi și durere                                         Hai să plutim într-un vis sau nouă,         

Cu rugăciuni din suflet spre-a lumii mângâiere.               Căci flacăra din sufletul creatorului      

Ne-ai întărit slăbirea ce-n noi s-a adunat,                         Ne aparține doar nouă!     

Din dragoste și ură versuri ai realizat.                                            - Marica Ioana, XI A 
Dar vitregia sorții te-a stins într-o clipită,                                       

Și acum natura ce-ai iubit te-nghite liniștită.                                 

                      -   Vesa Toader, X I 
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Vocație, gingășie, prietenie, 

Valori în preajma unui copil... 

Îi oferim cunoștințe și iubire, 

Modelăm acest suflet umil.  

 

 

"Învățător" nu e doar meserie... 

E o stare permanentă, mod de viață. 

Îi învățăm pe ceilalți să scrie, 

Să citească și să socotească.  

 

 

Mai mult de-atât îi îndrumă în toate  

Noi le trasăm calea și viitorul 

Copiii nu ascultă vorbe, privesc la fapte 

Le suntem lumina, repertoriul.  

 

 

De vrei să ai suflet tânăr mereu 

Să fii un om exemplu, tipologic 

Să fii alături de copii la bine și greu 

Te așteptăm să vii și tu la PEDAGOGIC! 

                  -   Clasa  XI P 



 

 17 

Cloșcă Dinuța, clasa a XI- a C 

        Am avut prilejul de a participa în schimburile de experiență din cadrul 
colegiului nostru, realizate prin proiectul „Erasmus+”. Astfel, pot spune că acele 
momente au fost unele din cele mai frumoase din viața mea de licean. 

        Împreună cu colegii mei și cu profesorii coordonatori, Strugar Simion și Cira 
Speranța, am trăit pentru o săptămână viața unui elev al Liceului de Stat 
„Pascasino”, din Marsala, Italia. De când am coborât din avion, am fost fascinată 
de atmosfera locului, de la briza puternică a mării, până la culoarea aurie a naturii. 
Am fost întâmpinați călduros, atât de câteva persoane pe care le-am cunoscut și cu 
care ne-am împrietenit când au venit în România, dar și de familiile ce urmau să 
ne găzduiască. Fiecare persoană din cadrul proiectului s-a dovedit a fi amabilă și 
prietenoasă, tocmai de aceea despărțirea de la final și plecarea înapoi acasă au fost 
extrem de dureroase. 

        Liceul lor îl pot descrie ca fiind unul modern, dotat corespunzător cu diferite 
dispozitive digitale în funcție de fiecare clasă sau laborator, instrumente muzicale, 
echipament pentru numeroase sporturi. Totodată, nu a lipsit pata de culoare, de 
creativitate, de expresivitate a elevilor. Pe parcursul turului liceului, am observat că 
fiecare sală de clasă avea pereții pictați diferit, picturi realizate de către elevi, 
aceștia contribuind școlii lor cu o bucată din propria existență. 

        Pe lângă gastronomia pentru care Italia este faimoasă, un alt lucru care și-a 
lăsat amprenta asupra mea au fost orașele pe care le-am vizitat. Fiecare s-a 
evidențiat autentic în ochii mei: Marsala prin arhitectura clădirilor și străzilor sale, 
Mazara del Vallo prin cultura și istoria sa, Segesta prin peisajele sale naturale 
captivante, Erice prin ospitalitatea oamenilor, iar Palermo prin aglomerația și 
diversitatea sa. 

        Întreaga experiență m-a determinat să mă descopăr, nu numai pe mine 
însămi, dar și dragostea pentru călătorie și dorința de a mă întoarce în Italia, de a-
mi revedea prietenii de acolo. Sper cu ardoare că se vor mai realiza și alte proiecte 
„Erasmus+” care să ofere oportunitatea de a explora lumea în care trăim. 
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Interviu cu doamna director, prof. Vîju Steluța 

1. Care sunt așteptările dumneavoastră de la revista școlii? 

R: De când am venit, noi avem un document, o carte pe care o scoatem 

în fiecare an ce se numește Anuar. Nu am reușit de doi ani aproape, atât 

vor fi în 13 ianuarie, să mai scoatem un număr. La capitolul reviste, în 

anul acesta aveți locul 1, în sensul că așa cum o scoateți, așa va fi. 

Astfel, așteptările mele de la revista școlii sunt: să reflecte preocupările 

voastre, să vă pună în evidență dorințele, gândurile legate de școală, să 

evidențieze relația bună care există între voi, elevii, și profesori. Dacă 

revista poate avea lipici, adică să fii curios ce scrie și cine scrie, s-ar 

contura cea de-a treia așteptare, respectiv să fie accesibilă oricărui elev 

ce dorește să își exprime acolo trăirile. Îmi place titlul și îmi place de 

voi. Pentru că de mult tare nu am mai văzut reviste. 

2.Cum ați rezuma în câteva cuvinte esența a ceea ce înseamnă  Colegiul Național 

George Coșbuc pentru elevi, profesori, dar și pentru orașul Năsăud? 

R: Cred că deviza dată de înaintași: „Litterae et virtus vestra felicitas” le-ar îngloba pe toate. 

Eu percep școala și ca fiind a mea și sper ca la fel să o percepeți și voi. Cred că acest lucru l-

am învățat din familie, deoarece și părinții mei o percepeau ca atare. Consider că în Năsăud 

este multă dragoste pentru școala noastră și aceasta vine de la bunici, de la părinți și de la voi, 

iar toate acestea devin spiritul creat în școală, unul înălțător. 

3.Cum ați putea să descrieți perioada petrecută în calitate de director al colegiului? Cu 

ce realizări vă puteți mândri? 

R:  Chiar mă gândeam că se fac în 11 ianuarie 2 ani de când sunt aici și mi-am pus problema 

Dacă am făcut bine? Dacă am făcut rău? Dacă puteam face mai bine? Dacă sunt mândră de 

mine? Dacă sunt nemulțumită de mine? Voiam să fac un consiliu profesoral de analiză, nu am 

făcut eu, dar am făcut noi, deși am ocupat scaunul de director. Dacă ar fi să zic realizări 

materiale, m-aș mândri cu : 

● Laboratorul de chimie - unde am cumpărat mobilier nou, de exemplu, respectiv 

nenumăratele renovări. De asemenea, la insistența mea Consiliul Local a alocat bani 

pentru finanțarea lucrărilor de la sala de sport de la școala de Aplicație, deoarece era 

un mare inconvenient  pentru copiii de acolo să vină la sala de sport din corpul A al 

colegiului; 

 

Echipa de conducere se mai mândrește și cu rezultatele obținute 

● În primul an am avut 95,85% promovabilitate la BAC și în al doilea an 98,22%; 

   
● În primul an, din cauza pandemiei, am avut puține participări și rezultate la 

concursuri. În cel de-al doilea an, rezultate la faze naționale, iar în celălalt an la clasa 
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a VIII - a toți copiii au promovat examenul de admitere la liceu cu medii peste 5; 

   
● Am făcut câteva schimbări cu clasa de puericultori, dacă înainte nu erau candidați 

pentru o specializare la profilul pedagogic, anul trecut au fost 73 de candidați pentru 

44 de locuri; 

   
● Mi-am  dorit mult să primiți cărți de premii și am reușit prin bunăvoința unor firme și 

asociații locale precum Someșana, Axa, Astra; 

 
● Sper că am făcut o relație destul de bună cu elevii, conducerea să fie mai apropiată de 

elevi, să vă cunosc, să știu ce faceți, ce vă place, vreau să ne considerați prietenii voștri, 

nu persoane care ar trebui evitate, ci oameni de la care aveți de învățat. 

   
● În ceea ce privește profesorii am dorit să fac o atmosferă mai deschisa, deoarece 

consider că serviciul nostru este o feliuță importantă din viața noastră, pentru că 

atunci când mergem dimineața în fața elevilor trebuie să fim în cea mai bună formă 

posibilă, iar dacă în școală este un fond de stres, nervozitate, nemulțumire, lucrurile 

nu merg bine. Deci, am încercat să promovez ceea ce într-un concept mai nou se 

numește starea de bine; 

Dacă mă gândesc și trag o linie sunt mândră de mine. Dacă ne gândim la minusuri și lucruri 

care trebuie îmbunătățite, îmi doresc să avem centrală în corpul B pentru a elimina pierderile 

și să putem să plătim și să compensăm creșterea prețului la gaze și la energie electrică. De 

asemenea, îmi doresc să ne iasă bine concertul de colinde, aș vrea să vă văd și pe voi și pe 

profesori bucuroși și fericiți, deși fericirea este un concept abstract, greu măsurabil, dar atât 

timp cât există pe fețele noastre și ale voastre câte un zâmbet, e bine. 

 4. Cum credeți că ar trebui să se raporteze elevii la școală și cum se raportează ei 

de fapt? 

Ca să pot răspunde la această întrebare, trebuie să îmi amintesc cum mă raportam eu la 

școală, trăiam alte vremuri, dar școala pentru mine a reprezentat seriozitate, muncă, întâlnirea 

cu oameni, le zicea bunicul meu de soi, adică oameni de la care ai lucruri bune de învățat. 

Deci, elevii ar trebui să se raporteze la școală ca la un pion foarte important din viața lor, 

esențial în drumul pe care urmează să îl aibă în viață. Aici în școală vor descoperi ce pasiuni 

au, ce le place să facă, unde muncesc cu plăcere și unde nu, aici se formează de fapt visul lor. 

De ce nu, nu putem sări peste asta, aici înveți să ai prieteni, pentru că să ai prieteni e o știință, 

trebuie să știi să dai de la tine, să îl înțelegi pe cel ce îți e aproape. Înveți să ai respect pentru 

muncă. Care este relația dintre elevi și profesori? O relație de prietenie, dar prietenie cu 

respect, la fel ca relația pe care o ai cu părinții. Cum se raportează aceștia la școală depinde, 

aici trebuie să avem în vedere fiecare elev, unii consideră școala un lucru urât, nu au ce face, 

alții se consideră neînțeleși, și atunci cu atât mai mult nu îl înțeleg cei de la școală. Vreau să 

cred că cei mai mulți dintre voi aveți o relație emoțională bună cu școala și dacă nu e așa, 

aștept de la voi să veniți, să ne căutați și să ne spuneți cum putem să îmbunătățim această 

feliuță foarte importantă din viața voastră care este școala. 
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 5.Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat în anii în care ați predat la 

acest colegiu? 

Cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să vă iubesc pe voi, elevii.  
 6.Ce sfaturi oferiți tinerei generații, elevilor de azi și mâine? 

Elevilor de astăzi, înainte de a le da un sfat, le spun că în mare măsură noi, profesorii, 

înțelegem experiența voastă, deoarece și noi am trecut pe acolo, chiar dacă spuneți că erau 

alte vremuri. Visurile noastre semănau cu ale voastre, nevoile erau aceleași. Pe elevii de 

astăzi vreau să îi asigur că am convingerea că sunt în locul potrivit, că faptul că sunt elevi 

aici, în această școală, va fi un plus pentru întreaga lor viață. Asta spune un absolvent: un 

avantaj a fost faptul ca am facut 12 ani de scoala aici. Elevilor de mâine le spun că îi 

așteptăm cu drag! Nu știu în ce măsură suntem și noi pregătiți pentru timpurile care urmează, 

dar vedeți că și aici ne străduim, mijloacele IT sunt din ce în ce mai folosite în predare si 

învățare. Iată-ne și pe noi străduindu-ne. Deci, sfatul meu pentru cei care vor veni este să 

vină, pentru că îi așteptăm cu drag și cu încredere! 

 

Interviu cu doamna director adjunct, prof.  Cârcu Anca 
Mariana 

1.  Cum  ați putea să descrieți perioada petrecută în calitate de 

 director al Colegiului Național George Coșbuc? Cu ce realizări vă 

 puteți mândri? 

R: În urma unui concurs susținut în octombrie – decembrie 2016 am obținut 

funcția de director al acestei instituții. Îmi puneam întrebări de genul: Sunt 

pregătită pentru aceasta? Voi face față noii provocări? Sunt suficient de 

“bună”? Ei…am acceptat provocarea și apoi am văzut, sau s-a văzut, și cred 

că am făcut față provocării! 

Ca realizări punctate în perioada mandatului, realizări de importanță pentru școală, aș putea 

aminti: 

● Debutul, care aș putea spune că a fost începutul anului școlar 2017-2018, l-am 

“primit” cu o Evaluare externă făcută de ARACIP (Agenția Română de Asigurare a 

Calității în Învățământul Preuniversitar), în urma căreia raportul final a indicat un 

rezultat foarte bun. 

   
● În echipă cu colegii profesori, am promovat serviciile școlare oferite de noi, astfel încât 

am reușit, ca la începutul anului  școlar 2020-2021 să constituim două clase de 

debut, care lipseau de ani buni, clasa Pregătitoare și clasa a V-a (clasa P nu s-a constituit 

în anul școlar 2015-2016, ceea ce a afectat și lipsa unei clase de gimnaziu, an de an). 

Asta a determinat reînființarea clasei P, revenirea desfășurării practicii pedagogice 

pentru învățământul primar la Școala de Aplicație (2020-2021), ea  desfășurându-se, 
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începând cu anul șc. 2015-2016 la Șc. Gimnazială “Mihai  Eminescu”, motivul fiind 

lipsa setului complet de clase primare.   
● Am reușit (în toamna anului 2018), cu sprijinul financiar al  primăriei (destul de 

costisitoare fiind investiția), să obținem Autorizarea privind securitatea la incendiu 

pentru Școala de Aplicație;   
● S-a instalat, în anul 2019, sistemul de supraveghere audio-video în  Corp A, necesar 

asigurării securității școlare și a bunei desfășurări a examenelor naționale (EN și BAC) 
● În 2018 a luat ființă Clubul de Robotică “CyberSoul” cu care am participat la multe 

competiții; în felul acesta am  dezvoltat un parteneriat cu Colegiul Național “Andrei 

Mureșanu”-Dej și Colegiul Național “Petru Rareș” – Beclean, parteneriat care a 

funcționat și pe alte paliere, nu numai cel  privitor la robotică;   
● Și a urmat PANDEMIA….Am fost nevoiți, deși tensiunea era foarte mare  din cauza 

situației și a bulversării tuturor domeniilor în privința funcționalității, inclusiv cel al 

învățământului,  să ne adaptăm, să ne reinventăm, să gestionăm de unii singuri (aici mă 

refer la directorii de școli) o situație cu care nu se  mai întâlnise nimeni. Totuși, prin 

implicare și colaborare cu toți profesorii și angajații unității am reușit să facem să 

funcționeze și să se desfășoare actul educațional. A fost o perioadă foarte grea pentru 

mine, și nu numai; mai puțin de perioada de alertă, am fost prezentă zilnic în școală 

străduindu-mă să monitorizez tot ceea ce însemna buna, pe cât posibil, desfășurare a 

orelor în mediul virtual. Am procurat un număr de 25 de laptop-uri pentru profesori, s-

a pus în funcțiune rețeaua de internet funcțională în fiecare clasă, am creat condiții 

pentru susținerea examenelor naționale de către absolvenți și mai presus de orice, m-

am implicat în a ține “aproape” atât profesorii cât și elevii pentru a putea  depășii, 

împreună, acea perioadă dificilă. Îmi pare nespus de rău că nu s-a reușit finanțarea (din 

lipsă de fonduri  guvernamentale) a proiectului depus și aprobat în anul 2020 

“Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului - C. N. George Coșbuc” în valoare de 

1.547.451 Lei = 300.000 EUR, dar sper că în viitor se va pune în practică proiectul care 

va rezolva problema dotărilor din școală (modernizarea spațiilor școlare și dotările 

necesare). 
●  Pe perioada mandatului meu școala a mers bine și foarte bine; ne-am păstrat poziția 

fruntașă în clasamentul școlilor din județ, atât în ceea ce privește rezultatele la 

bacalaureat cât și a performanțelor școlare în zona de excelență. 

 2.Dacă ați putea să schimbați un aspect al dinamicii profesor - elev, ce ați 

schimba? 

R: “Dinamica”, și cred că aici te referi la schimbarea elevilor, nu o putem determina 

noi profesorii în totalitate. Sunt prea mulți factori care contribuie la redefinirea 

profilului elevului actual și următor. Ce aș schimba, ar fi legat de atitudinea și abordarea 

profesorilor, la pregătirea lor în privința adaptabilității la noile generații, noi provocări. 

Da, este adevărat, așa consider eu, îi pregătim prea puțin pentru viață, suntem mai mult 

teoreticieni. Dar, este de asemenea adevărat că nu o putem face singuri, avem nevoie 

mare de sprijinul părinților și a societății în general. Toți trebuie să le oferim modele 

pozitive: noi profesorii, părinții, societatea.  
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  3.Puteți să vorbiți despre o experiență pozitivă și un moment dificil din 

cariera dumneavoastră de profesor? 

R: O experiență pozitivă aș putea-o numi chiar acceptarea provocării de a vedea această 

profesie nu numai din punct de vedere al dascălului ci și al managerului; deși nu a fost 

deloc ușor, totuși perioada de mandat pe funcția de director și-a pus amprenta pozitiv 

asupra formării si dezvoltării mele atât intelectuală, cât și personală. Aș numi două 

momente dificile. Unul ar fi debutul meu ca profesor în această școală, și a durat 

aproximativ doi ani. A fost destul de greu să “conving” că sunt un profesor care 

“promite”. Eram “verificată” foarte des la clasă, inspectată de către director și șeful 

catedrei de matematică (dar asta nu mi se întâmpla numai mie ci tuturor debutanților). 

Am avut onoarea de a fi printre primii profesori de matematică care a debutat la 

Colegiu, în perioada “greilor” de la acest liceu (d-nii prof. Tebieș Ioan, Pleș Gheorghe, 

Ani Ioan, d-na Ana Vaida). Deși au fost grei acești primi ani (eram cel mai “conștiincios 

elev”; dormeam cu manuale, culegeri, proiecte de lecție sub pernă), experiența aceasta 

a fost până la urmă benefică, au urmat primele competiții, olimpiade, concursuri de 

matematică, examene și am dovedit ca sunt ceea ce sunt. Greul a constat în faptul că eu 

eram singura mea recomandare. Mi-am promis, pentru totdeauna că eu o să sprijin 

tinerii debutanți, și nu o să-i “vânez”, și o fac și în ziua de azi. 

Al doilea moment greu a fost momentul în care am ajuns profesorul de matematică al 

propriului meu copil, Bogdan. Primele luni, elev fiind în clasa a 9-a nici măcar nu ne 

priveam în ochi, la ore, eram atât eu, cât și el tensionați. Nu m-a dorit ca profesor. I-am 

respectat dorința până în clasa a 9-a, după care nu i-am mai dat variante, de ales. Era 

disperat că aveam să-i fiu profesor. Dar am avut plăcerea de a primi, până la urmă, 

complimente din partea lui (critic fiind și zgârcit la complimente) ca profesor de 

matematică, mi-a mulțumit pentru aceasta.  

        4.Care sunt calitățile care vă fac să fiți apreciată și respectată de elevi? 

R: Cred că întrebarea este mai potrivit de a fi adresată elevilor mei. Mă străduiesc să răspund 

și sper ca răspunsul meu să fie în asentiment cu cel al celor care sunt în măsură să răspundă: 

elevi, părinți, colegi. 

Consider că sunt un profesor care a pus de fiecare dată mai presus de familie, funcție sau chiar 

propria-mi persoană, asumarea responsabilității de a-mi face meseria cât se poate de bine; și 

nu știu dacă este chiar bine, dar nu am putut schimba asta la mine niciodată. Deși am mulți ani 

de muncă ca profesor de matematică până și în ziua de azi îmi pregătesc cu aceeași 

conștiinciozitate fiecare lecție. Întotdeauna am fost corectă în evaluarea elevilor, deși unii 

consideră că sunt critică, drastică, totuși nu i-am înșelat, ca dovadă fiind buna lor pregătire ca 

bază pentru învățământul universitar. Am foarte mulți absolvenți care s-au realizat și pentru 

care disciplina pe care o predau a fost hotărâtoare în parcursul lor profesional. Am respectat 

întotdeauna elevii, mă străduiesc să țin pasul cu ritmul alert în care se schimbă generațiile și 

sper să pot ține pasul în continuare. Întotdeauna am căutat să nu pun “etichete” elevilor și să 

nu-i privesc prin prisma disciplinei pe care o predau, pornind de la premisa că fiecare are calități 

care trebuie sa fi exploatate, puse în valoare.  
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  5.Cum vă determinați elevii să îndrăgească materia predată? 

R: Greu….de dat un răspuns. Întotdeauna “am suferit” în relația cu elevii, din cauza disciplinei 

pe care o predau pentru că mulți elevi raportează profesorul la disciplină. Cred că totuși reușesc 

să-i fac pe majoritatea (și aici mă refer la elevii de la specializările matematică-informatică, 

șiințe ale naturii și pedagogic) să îndrăgească materia aceasta “imposibilă”, cum o numesc 

mulți. De fapt, se întâmplă cam în felul următor (pentru 80% dintre elevii mei): în clasa a 9-a 

mă “urăsc”, în clasa a 10-a încep să mă “accepte”, în clasa a 11-a încep să mă placă să mă 

îndrăgească, iar spre finalul liceului și după, mă “regretă”. 15% dintre ei îmi sunt aproape de 

la început, iar un procent de 5%, cred că rămân să mă asocieze cu disciplina matematică cu 

care nu prea sunt compatibili.  

 
  6.Ce credeți despre inițiativa noastră de a crea o revistă a școlii? 

R: Inițiativa voastră este bine venită. Mă bucur că aveți posibilitatea de a vă exprima opiniile 

prin intermediul acestei reviste (au mai fost inițiative cu ceva ani în urmă), de a le face 

cunoscute, de a vă promova activitățile și preocupările legate de învățare sau cele extrașcolare. 

M-aș bucura mult să fie cât mai mulți elevi implicați, voi să fiți inițiatorii în ceea ce vă propuneți 

prin această revistă, iar noi profesorii să fim doar ghiduri în a vă face auziți și cunoscuți în 

comunitatea școlară.   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins: 

 



 

I. Oda liceului; 
II. Evenimente memorabile din cadrul liceului: 
❖ Ziua liceului - 4 octombrie 
❖ Vizita principelui Nicolae - 11 octombrie 
❖ Ziua armatei române în școli - 20 octombrie 
❖ Balul bobocilor - 21 octombrie 
❖ Ziua Națională a României - 1 decembrie 

III. Creații ale elevilor: 
❖ Pagini de jurnal 
❖ Poezii 
❖ Compuneri libere 
❖ Recenzii de carte 

IV. Interviuri luate doamnelor director: 
❖ Interviu cu doamna director, prof. Vîju Steluța Reghina 

❖ Interviu cu doamna director adjunct, prof. Cârcu Anca 
Mariana 

Membrii echipei de redacție: Dragotă Maria, Dragotă 
Ramona, Marica Ioana, Rus Sofia, Zinveliu Dumitrița 

Profesor îndrumător: Harapașcu Sofia 

 

 


