Continuând tradiţia redactării revistei „Cronos” a Liceului Teoretic „Petru Rareş”,
noi, o mână de elevi, ne-am hotărât să scoatem o ediţie de Crăciun, cu care să sperăm
că o să vă încălzim sufletele, urându-vă „Sărbători fericite!” .
Începem cu creaţiile elevilor liceului nostru, care au fost premiate la
Concursul Euro-Vocea Maramureşului, 2014:

Ţara Lăpuşului
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Ne întoarcem

Păzite de Ţibleş şi de măreţia sa,
Şi de bătrâna mânăstire Rohia,
Stau sate harnice cu umeri grei,
Împovărate de iernile reci şi verile fierbinţi,
îmbălsămate in parfum de tei

De casa de nebuni,
Atârn-un orologiu prins cu o agrafă,
Și cu-o voce stranie, dintre petale de garoafă,
Încerc în van să-ți cânt
o baladă crezută-n fund de cimitire uitată.

Lumea e caldă şi cu suflet mare,
Oameni buni ce se cunosc de la depărtare,
După umblet, după port, după zâmbetul cel
blând
Cu vorbele întelepte, că sunt romani ei
neuitând

Intoxicat, în umbra-i de rugină,
Realizez că nu-i un început,
Că drumu-i mers și clipa-i ceară,
Că flacăra speranței-i un ecou ,
Iar eu, c-o mână plină de cenușă,
Pe mal m-așez și reîncep să îmi măsor
... viața-n mâini de ceară.

Şi deal cu deal îşi dau mâna în sărbătoare,
Râul Lăpuș le e cingătoare,
Şi munţii-ascund a lor minune,
Pentru a nu fi stricată de lume

Şanta Diana, clasa a XI-a F, prof. Molnar
Anamaria, premiul III

Şi-i linişte, şi-i pace, şi-i târziu,
Vin cete de fete şi feciori sub cerul rozaliu,
În costum, opinci şi cu voie bună,
Se strâng să petreacă împreună.

Florian Eladia, clasa X-B, prof. Nekita
Viorica, premiul II

Știați că:
•

Războiul de 100 de ani (dus pentru a stabili regele de drept al Franței) a durat de fapt 116 ani. În
timpul acestui război, Ioana D'Arc primește o armată de la Carol al VII-lea, cu care îi învinge pe
englezi. Ea va fi totuși arsă pe rug pentru erezie și vrăjitorie. La 25 de ani după proces este găsită
nevinovată, iar în 1920 proclamată sfântă?

Blestemul Humei
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Cu părul năclăit și o față care își pierduse trăsăturile omenești, ea se lupta să
scape de cei ce doreau să-i facă rău. Cerul imita un roșu nebunesc și cucuvelele țipau
îngrozitor a moarte. Nu era prima dintre ei care fusese îndepărtată, tricolicii provocau
groază în satele maramureșene, tărâmurile urmașilor lui Gruia și Pintea, uriași uitați de
viermișorii pe care i-au lăsat să trăiască. Azi până și liniștea își trăda încordarea și
tremura apa în pârâuri, pe când munții, strămoși prefacuți de Zalmoxe în stană de piatră,
își mai doresc doar o dată să zâmbească. Dar, cum ar putea să zâmbească dacă mușchii
feței le lipsesc cu desavarșire? Munții ar vrea mai mult ca niciodată să râdă și ei, să simtă
fiori plăcuți invadându-le... oasele.
Pe când în șezători, pretutindeni babele țes povești, satul iar vibrează la auzul
unei întâmplări. Tânăr curajos și îndărătnic, Ștefan ascultă împreună cu bunicul său
spovedania unui vecin, care, precum grâul bătut de vânt, pare tot atât de apasat de o
greutate mare, ca el:
- Ieri, pe timp de noapte, niște zgomote puternice nu m-au lăsat să dorm. Ieșind, am
văzut un câine mare și fioros atacându-mi câinele. Voi îmi știți animalul, câine strașnic și
bun. Am sărit să lovesc creatura cu o bâtă când am auzit un sunet omenesc - VAI! - atunci
i-am văzut ochii roși sclipind în întuneric și mi-am dat seama ce este...
Deși nu era un tânăr ușor de speriat, Ștefan a fost totuși străpuns de o sanzație de
frică. Cui nu i-ar fi frică? Chiar el remarcase niște lucruri stranii in ultima vreme. De
nicăieri i-au apărut pe corp semnele, parcă, a unei lupte, dar le puse pe seama încăierării
cu un al fiu al satului.
Timpul continua să brăzdeze chipuri și tot mai multe întâmplări înghețau suflete. Huma
unsă și pâraiele spun acum povestea țesută cu sfoară sângerie a fetei care puse ochii, în
șezătoare, pe un băiat frumos, cu ochi negrii, aprope inumani. Se îndrăgostise pe loc și ,
sfătuită de bătrâna gazdă, ea leagă o sfoară roșie de cămașa băiatului, pentru a-l urmări
până acasă. Ajungând la locul unde se opri băiatul, fata dădu de același câine fioros, cu
sfoara legată de el. O mușcătură pecetlui întâlnirea și ea rămase fără grai. Povestea însă
căpătă glasul vântului, al ierbii și al sătenilor, iar poate cel mai supărat dintre ei era
Ștefan.
Era seară și tânărul Ștefan nu reușea să își amintească cum ajunsese în locul în
care se afla. Murmurate vag, cuvântul "tricolici" și îndemnul "să-l prindem", care aprinde
în oameni instincte animalice, stârni și în băiat dorința de vânătoare. Își dorea cu sete
capturarea bestiei și acum alerga mai repede decât toți.
Se făcea tot mai frig și gândurile începeau să-l inunde în valuri repezi, grăbite,
amestecate. Simțea că... Parcă nu mai putea controla aerul ce ieșea din el și, cu privirea
rămasă în jos: "Monstrul ăsta sunt chiar eu?!"

Ferenț Andreea Maria, clasa a XII-a D, prof. Mihnea Bogdan, premiul I

Recenzie de carte: Străinul — Albert Camus
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„Străinul” se numără printre operele cheie al existenţialismului francez. Camus concentrează
în această scurtă ficţiune propria viziune asupra vieţii, fondată pe baza filosofiei absurdiste
promovată de scriitor în întreaga sa carieră literară.
Camus propune prin Mersault, personajul principal al scurtului roman, şi centrul acestuia,
naraţiunea având loc doar la persoana I, întruchiparea eroului existenţialist, detaşat şi apatic, liber
de orice ordine socială şi alienat chiar şi de cele mai apropiate persoane din viaţa lui. Îmbrăţişând
ideea lipsei de însemnătate a existenţei umane, Mersault abandonează orice speranţă pentru viitor,
ba chiar renunţă a mai privi dincolo de prezent şi acceptă futilitatea naturală a lumii.
„Astăzi a murit mama. Sau poate ieri, nu ştiu.”
După ce a participat la înmormântarea mamei sale, Mersault realizează că nimic nu s-a schimbat, că
o zi de Duminică a luat sfârşit, că în ziua următoare va continua să meargă la serviciu. Prin logica
existenţialistă, Mersault confruntă problema morţii aleatorii şi deşertăciunea moralităţii sociale întro lume iraţională.
Cea mai apropiată persoană îi este Maria, iubita sa, care reprezintă normalitatea în viaţa lui, fericirea
pe care şi-ar fi dorit să fie capabil să o trăiască — aşa cum descrie Camus în eseul său, „Mitul lui
Sisif”: „Fericirea şi absurdul sunt doi copii ai aceluiaşi pământ. Sunt de nedespărţit.”
Perspectiva lui Mersault se schimbă odată cu uciderea unui arab. Recunoaşte importanţa
momentului, care, spre deosebire de moartea mamei sale sau logodna cu Maria, marchează un
punct de cotitură în viaţa sa. Însă, odată ajuns în închisoare, comportamentul său se schimbă foarte
puţin. Îşi dă seama că se poate obişnui cu orice. Trăind dincolo de orice ordine a semnificaţiei,
Mersault este de nepedesit. Totul devine o simplă condiţie de existenţă, nimic nu poate fi pedeapsă
sau recompensă. Deşi îşi pierde liberatea, priveşte totul ca pe un început şi realizează cum
impulsivitatea şi inconştienţa, ce au ajuns a fi parte din perspectiva sa absurdă asupra vieţii, au
sfărâmat armonia şi liniştea excepţională a căii sale spre fericire. De cele mai multe ori, Mersault îşi
consideră acţiunile ca fiind fireşti.
Orice soţie este la fel de bună ca oricare alta, orice bărbat — un prieten la fel de bun ca
oricare altul, orice slujbă — la fel de bună ca oricare altă slujbă. Uciderea arabului devine acelaşi
lucru cu neuciderea lui. Inconştient, Mersault acceptă execuţia sa inevitabilă şi nu face nimic să o
prevină. Comite, astfel, o sinucidere filosofică. Nu exprimă nici furie, nici regret în momentul
pierderii libertăţii, nici ură pentru Raymond, care îl implicase în scandalul cu arabii, nici faţă de
avocatul său, care nu se ocupă corespunzător de cazul său, şi nici măcar faţă de Curte, care îl
condamnă la moarte. În cele din urmă, emoţiile consistente ale lui Mersault sunt cele de oboseală,
plictiseală şi indiferenţă faţă de activităţile lumii.
Camus reuşeşte să aducă cititorul în pragul de „a-l trăi” pe Mersault, ajungând, în cele din urmă, el
însuşi un străin.
În anul 1967, Luchino Visconti a realizat o adaptare cinematografică, deşi Camus a refuzat
acest lucru în timpul vieţii sale, iar în 1980, Robert Smith, liderul celor de la The Cure, a compus
„Killing an arab” pe baza romanului.
În „Străinul”, cititorul poate fi martorul unei filosfii transpusă în imagini. Datorită sinuciderii
prin existenţialism a lui Mersault, Camus intenţionează să demonstreze modul în care condiţia
umană nu deţine altă însemnătate decât prin cele două realităţi ale existenţei: trăim, murim.
Șanta Diana — XI F.

18 sfaturi pe care îmi doresc să le fi primit la 18 ani
1. Nimic nu durează pentru totdeauna.
Schimbarea este normală, iar nimic nu rezistă pentru totdeauna. Mai devreme sau
mai târziu se va termina. Aceasta este una dintre ideile de bază din cultura orientală: totul se termină până la urmă, nimic nu este infinit.
Un bun prieten îmi spune mereu că tot ce este bun se termină la un moment dat.
Și vine altceva în loc. Când o ușă se închide, alta se deschide în locul ei.
Agățându-te cu disperare de ceva ce s-a terminat, nu faci decât să te împotrivești
curentului vieții.
2. Renunță la ceea ce nu ți se potrivește!
De multe ori rămânem blocați în situații în care nu ne simțim bine. Evităm să
facem schimbări, din diverse motive. Nu am avut o problemă cu acceptarea schimbărilor. Am fost destul de deschis spre ele, le-am primit cu brațele deschise.
Asta poate și pentru că am început să studiez dezvoltare personală destul de
devreme, din puținele cărți care existau imediat după Revoluție. Am învățat să nu
mă cramponez de nimic și să las lucrurile să meargă, acceptând ceea ce vine în
locul lor.
Viaţa este o succesiune de cicluri: copil, adolescent, student, angajat, etc. Fiecare
ciclu are la rândul său alte subcicluri, care îl compun. În viaţa mea am observat că
la 3-4 ani începe un nou ciclu. De fiecare dată îmi schimb foarte mult stilul de viaţă
și evoluez către noi nivele. Acum simt că părăsesc vechiul ciclu și încep unul nou.
Tot ceea ce vine nou în viata, aduce cu sine experiențe noi, trăiri noi. Nu te
ascunde de schimbări, de noile experiențe, primește-le cu brațele deschise. Cu cât
trăiești mai multe experiențe noi - diferite de ce ai trăit până acum - cu atât îți șlefuiești personalitatea. Devii sofisticat, mai complex. Devii complet.
Pe parcurs nu toți cei care îți sunt alături vor române lângă tine. Unii vor pleca.
Este natural să o facă și este matur din partea ta să îi lași să plece și să devină ceea
ce vor să devină. Fără a avea resentimente.
Nu te izola de zbuciumul vieții de afară, îmbrățișează schimbările!
3. Găsește o formă minimă de a te organiza!
Calendar, to-do list, agendă, notebook. Numește-o oricum, dar găsește un sistem
de organizare care să ți se potrivească și în care să îți poți programa ce vrei să faci.
Munca organizată are șanse de cel puțin zece ori mai mari să reușească.
Organizează-te!
4. Rareori vei găsi un moment perfect pentru a acționa.
Când aștepți momentul perfect să faci ceva, o să ai de așteptat multă vreme. Crizele vor veni, stelele nu se vor alinia nicicând perfect, impozitele nu vor scădea. Nu
există clipa perfectă pentru a începe o afacere, a te muta împreună cu persoana pe
care o iubești.
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Există momente mai potrivite sau mai puțin, însă cândva va trebui să o faci. Dacă te
crezi pregătit, înseamnă că ești. Când te întrebi dacă ești pregătit, probabil că nu
ești. Ascultă-ți instinctele!
Există însă momentul oportun, momentul în care apare o oportunitate și poți să
o valorifici. Unul din secretele succesului este să vezi acele momente și să le prinzi.
Nu vor fi perfecte, vei avea emoții, te vei întreba dacă a fost o idee bună. Vei merge
mai departe.
Nu există clipa perfectă.
5. Cucerește-ți fricile, nu le ascunde!
O definiție a curajului, a la Donald Trump: Să ai curaj nu înseamnă să nu îți fie frică,
ci să îți cucerești frica. Cel mai important este să îți înfrunți temerile, nu să le
accepți. Oricine își poate ascunde teama, nu toți o pot și înfrunta.
Asta face diferența dintre învingători și învinși.
6. Peste ani, toate tragediile tale de azi nu vor mai conta.
Îmi amintesc și acum când mi-am susținut lucrarea de diplomă la finalizarea facultății. În ultimele zile am lucrat 20 de ore pe zi ca să pun totul la punct. Stres și adrenalină. Astăzi privesc înapoi zâmbind, după atâția ani.
Când eram copil, tatăl meu mi-a adus într-o zi o bicicletă și mi-a spus să mă dau pe
ea. Îmi era o teamă cumplită că va cădea într-o parte în timp ce merg. În primele zile
am stat mereu cu teama să nu cad. Nu a căzut. Acum știu că nu putea să cadă.
Toate dramele de azi, toată anxietatea pe care o trăiești, nu o să mai valoreze nimic
peste câțiva ani. Poate că astăzi ești în ceva ce crezi că este de viață și moarte. Ei
bine, sunt puține lucruri realmente de viață și de moarte. Peste 5 ani probabil nici
nu îți vei mai aminti toate detaliile despre ce ai pățit azi.
Pe patul de moarte crezi că îți vei mai aminti toate experiențele de acum 20 de ani?
Nu. Majoritatea zbaterilor de astăzi, vor deveni doar amintiri peste ani. Învață să te
detașezi!
7. Clarifică problemele pe care le ai cu ceilalți!
În majoritatea cazurilor, problemele pe care le avem cu ceilalți pornesc de la
puncte de vedere diferite sau interese care nu se suprapun. Ani de zile am greșit și
am lăsat ca astfel de puncte de vedere sau interese să îmi afecteze relații valoroase,
fără ca eu să intervin și să le repar. A fost nevoie să mă izbesc cu fața de realitate de
mai multe ori și să-mi distrug o prietenie cu cineva la care țineam, până când am
ales să discut pe față problemele pe care le aveam cu alții. E păcat de toate frustrările inutile pe care le-am trăit astfel, le-aș fi putut evita în mod elegant.
Când ai o problemă cu cineva,discut-o direct cu acea persoană!
8. Oamenii sunt consistenți în comportamentele lor.
Un om amabil va fi de obicei amabil, un șarlatan va fi în general șarlatan. Nu prea
există oameni care se comportă într-un fel în public, dar sunt mult mai buni în particular. Cel puțin eu nu am cunoscut.
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Dacă aș fi știut asta acum 20 de ani, m-ar fi scutit de câteva probleme în care am
intrat. Atunci când cineva este cu toți șarlatan, foarte probabil așa va fi și cu tine.
Expresia "cu ceilalți este un nenorocit, dar cu mine este de treabă" nu se întâlnește în
viata de zi cu zi.
După o perioadă poți prezice cum se va comporta un om, pe baza experiențelor din
trecut.
9. Nu încerca să faci pe plac tuturor!
În primul rând nu am reușit vreodată să fac asta. Oricât am încercat, nu am reușit
să mulțumesc pe toată lumea, iar eu eram frustrat că nu mai fac ce vreau eu. Într-un
final am renunțat să mai fac celorlalți pe plac.
Undeva pe drum am învățat că puțin egoism e bun și este în regulă să te pui pe tine
pe primul loc. Dacă tu nu îți faci viața mai bună, cu siguranță nu o vor face alții. Iar
atâta vreme cât ești preocupat să le faci pe plac celorlați, nu te vei putea ocupa de
tine însuți.
Nu încerca să faci altora pe plac!
10. Lucrurile pe care le faci îți vor aduce mult mai multe satisfacții decât cele
pe care le eviți.
Anul trecut, bunul meu prieten Ioan Nicuț mi-a atras atenția că am tendința de
a depune efort atât pentru a reuși unele lucruri, cât și pentru a evita să se întâmple
altele.
Este de preferat să stabilești obiective pozitive, nu negative (e mai bine "să slăbesc", nu "să nu mai fiu gras"). Efortul depus pentru a evita ceva este anulat de obiceiul minții de a îndeplini exact ce nu vrei ( când îți spun "nu te gândi la un elefant
galben": te vei gândi la un elefant galben sau nu?).
Am constatat pe pielea mea că ies mult mai câștigat când mă concentrez mai mult
pe ce vreau să se întâmple, nu pe ce vreau să evit.
11. Urmează-ți pasiunile!
Un sfat pe care l-am ignorat complet multă vreme. Când faci ceva ce te pasionează,
timpul trece mai repede și în mod sigur mai plăcut.
Mai devreme sau mai târziu pasiunile te vor duce spre oameni asemenea ție și vor
apărea oportunități noi de a le transforma și în surse de venit.
Ken Robinson numește asta Elementul, punctul în care talentul natural se întâlnește cu pasiunea.
Găsește ce îți place să faci și ești bun la asta! Când o vei face, nici nu o să-ți mai imaginezi că ai putea face altceva. Și citește cartea "The Element" de Ken Robinson.
12. Viața este o suită de alegeri. De unele nu putem scăpa.
Chiar dacă la 18 ani aș fi citit aceste rânduri, probabil tot aș fi făcut aceleași greșeli.
Și nu aș regreta asta deloc. Toate experiențele trăite au meritat. A meritat să iau
decizii neinspirate și să fac lucruri prostești. Pe care apoi am muncit mult să
le repar. Alegerile și deciziile pe care le evităm astăzi ni se vor întoarce cândva. Cel
puțin alegerile importante vor reveni mereu, până le clarificăm.
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Este mai bine să faci alegeri greșite, decât să nu alegi deloc. Când faci alegeri și iei
decizii - chiar dacă greșești - câștigi experiență pentru următoarele greșeli și devii
tot mai bun când vei alege. Greșelile sunt bune, fă greșeli. Fă alegeri!
13. Uitatul la televizor = timp irosit
Am renunțat complet la TV acum câțiva ani. De-abia ulterior mi-am dat seama cât
am câștigat. Toate orele petrecute în fața televizorului mi-au adus prea puține beneficii. Orele petrecute în schimb învățând, cu prietenii, lucrând sau pur și simplu cu
mine mi-au adus imens mai multe satisfacții și beneficii. Folosește televizorul doar
când ai nevoie de el!
14. Fă mișcare!
Alergat, înot, mersul cu bicicleta sau măcar un meci de fotbal. Dar fă sport. Oricât
de în formă ai fii la 18 ani, la 30 vei observa că nu mai ești la fel. Începe cât mai de
tânăr să faci mișcare și îți vei mulțumi mai târziu.
Ieși afară și mișcă-te!
15. Caută modele sănătoase! Oameni de la care să poți învăța.
Suplimentar, fiind permanent în contact cu persoane mai evoluate - genul de
oameni care am dori noi înșine să fim - avem tendința naturală să ne dezvoltăm
acele calități pe care le admirăm la aceștia.
16. Meditează!
Când am luat decizia de a medita, nu am realizat impactul pe care îl va avea asupra
mea. 10 minute zilnice petrecute în liniște, te schimbă. După un an de zile vei vedea
o diferență enormă. Dacă nu vrei să meditezi, încearcă să stai 10 minute în liniște în
fiecare zi, fără să te gândești la ceva anume.
17. Concentrează-te pe soluții și mai puțin pe problem!
Acordă întâietate soluționării problemelor, iar nu vinovaților. Când situația este din
nou sub control, vezi ce anume a generat-o. Pentru a evita ca pe viitor să o mai
repeți. Soluții, nu probleme.
18. Ține un jurnal!
Am început să țin un jurnal pe la 12 ani. L-am continuat, cu pauze și reluări. A fost
una din cele mai bune idei pe care le-am avut. Recitind ce am scris, mă revăd pe
mine acum 10 ani, cu preocupările de atunci. Zâmbesc când citesc ce mă preocupa
pe atunci. De asemenea, am început un jurnal de succese, un instrument excelent de
dezvoltare personală. Începe un jurnal!
Autor: Florin Roşoga, cules de Buda Aurica — XI F

Stiați că:



în 1685, cărțile de joc erau folosite drept bani în Noua Franță (teritoriile
franceze din America de Nord) din cauza lipsei de monedă?
cel mai scurt război a fost dus între Zanzibar și Marea Britanie în 1896? Zanzibar
s-a predat după 45 de minute.
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Artă
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Salvador Dali
Salvador Dali (1904-1989) a fost unul dintre cei mai
pitorești și versatili artiști ai secolului al XX-lea.Încă din
perioada studenției în Spania a stârnit curiozitatea prin
caracter sau excentric, precum și prin originalitatea
lucrărilor sale, iar în perioada anilor 1930 a devenit cel mai
frumos artist a mișcării suprarealiste, renumit pentru
picturile sale halucinante, pe care acesta le numea "fotografii
himerice pictate cu mâna".
După ce înregistrează triumfuri la Paris, Londra și în alte
orașe din Europa, artistul își continuă cariera de succes la
New York unde emigrează în perioada celui de-al Doilea
Război Mondial.Pe lângă pictură, Dali a lucrat în mai multe
domenii ale designului, fiind de asemenea și un scriitor
prolific.
O figură controversată de-a lungul vieții, artistul continuă
să stârnească polemici chiar și după moarte. Pentru unii,
Dali a fost unul dintre cei mai mari pictori ai secolului, pe
când alții îl consideră în primul rând un "excelent artist al
spectacolului", care a fost mai mult interesat de câștigurile
financiare asociate creației artistice, decât de artă.
"Arta e făcută pentru a tulbura.
Știința liniștește."
— Georges Braque
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„Persistența memoriei ”

Știați că:
•
•
•

prima bombă pe care Aliații au aruncat-o în Berlin în Al Doilea Război Mondial a
omorât singurul elefant din Gradina Zoologică din oraș?
în ciuda pagubelor materiale deosebit de mari, in Marele Incendiu londonez din
1666 au murit 8 persoane? Au fost distruse cel puțin 13.500 de locuințe.
în anul 74, împăratul roman Vespasian a rămas fără bani în urma unui război civil?
Pentru a strânge fonduri, a creat primele toalete publice cu plată. Atunci când
fiul său Titus l-a criticat pentru asta, Vespasian i-a adus in vedere că banii nu au
miros (pecunia non olet).

Avem şi noi artiştii noştri...
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Colind de Crăciun

În grădina Raiului
Refren : Viţă verde iedera
În grădina Raiului
Şede-Adam cu Eva lui
Plângându-şi păcatul lui .
Şi-aşa plânge de cu jele
De gândeşti că Raiul piere.
Raiule, grădină dulce,
Eu din tine nu m-aş duce
De mirosul florilor
De dulceaţa poamelor.
Nici un pom nu-i înfloritu
Numa´ pomul cel opritu.
Vine-un şarpe veninosu
Ş-apleacă o creangă-n josu
“Haida , Evă, ia-ţi o poamă
Te-oi striga mai mare doamnă”
Eva poamă şi-o luat
Lui Adam încă i-o dat.
Dumnezeu aş-o strigat :
“Măi Adame-i mere-n josu,
Şi-i lucra ca-un păcătosu.
Şi tu, Evă , încă-i mere,
Şi-i lucra ca o muiere,
Şi-i naşte prunci cu durere.”

cules de Filip Alexandra — XI F

Știați că:




Petru cel Mare l-a executat pe amantul soţiei sale şi a obligat-o să păstreze
capul său într-un borcan cu alcool în dormitor?
Leonardo da Vinci putea să scrie cu o mâna şi să deseneze cu cealaltă?
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Curiozități de Crăciun
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Ştiaţi că...:

•
•
•
•
•
•
•

Adresa oficială a lui Moş Crăciun este: Santa Claus, North Pole, Hohoho?
Pentru a putea fi folosit de Crăciun, un brad are nevoie să crească între 7
şi 10 ani?
Conform wiki answers, cam 34 milioane de brazi sunt tăiaţi anual?
Litera X din X-Mas semnifică în cultura greacă numele lui Iisus?
În noaptea de Crăciun, Moş Crăciun ar trebui să ajungă la 42.466.666 de
case în 12 ore, adică la 983 case/secundă, numai în Europa şi America de
Nord?
Numele renilor lui Moş Crăciun sunt: Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer,
Vixeu, Comet, Cuper, Doner şi Blitzeu?
Imaginea lui Moş Crăciun de astăzi, cel cu hainele în culorile roşu-alb şi

cizme negre, a fost creată în 1930 de

•
•
•

Coca Cola, în scop

publicitar?
În Caracas, Venezuela se obişnuieşte să se închidă circulaţia pe străzile
oraşului în Ajunul Crăciunului pentru ca oamenii să meargă cu rolele până
la biserică?
Prima felicitare de Crăciun a fost tipărită la Londra în 1846?
În Finlanda şi Suedia cele 12 zile dinaintea Crăciunului sunt declarate ca
fiind zilele păcii şi ale dreptăţii? De aceea nelegiuirile săvârşite în acestă
perioadă sunt pedepsite mai aspru ca în mod normal.

Petrache Poenaru (n. 10 ianuarie 1799 - d.
2 octombrie 1875)
— inventator original al stiloului (primul toc
rezervor din lume), primul român care a
călătorit cu trenul.

Stiati ca?
• după Razboiul Civil din Statele Unite, între 33% si 50% din moneda în
circulație era falsificată.

Obezitatea în rândul adolescenților
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Obezitatea este cea mai frecventă boală de nutriție întâlnită în
lumea occidentală.Incidența ei s-a triplat în ultimii douăzeci de ani
și este în creștere. Numărul copiilor obezi a crescut la 22%,iar unii
dintre ei dezvoltă diabet de tip II (care apare in mod normal doar
la adulți).
Obezitatea poate avea consecințe devastatoare pentru
sănătate și pentru psihic. La nivel emoțional poate duce la scăderea
respectului de sine si la depresie, cauzate de imposibilitatea de a
avea parte de o viață activă si sănătoasă.
Mulți obezi pun această boală pe seama metabolismului
leneș,a unor dereglări hormonale sau unei tendințe congenitale
spre supraponderabilitate.
Persoanele cu obezitate mare au un risc mult peste medie de
a dezvolta hipertensiune arterială, diabet, gută, afecțiuni biliare.

Interviu:
1. Ce este obezitatea?
2. Consideri că aceasta este o problemă de sănătate?
3. Care sunt cauzele obezității?
4. Cunoști boli la care sunt predispuse persoanele obeze?
5. Cum crezi că se poate combate obezitatea?

Primul elev :
• afecțiune medicala, aş putea spune, care constă în acumularea
excesivă a grăsimii în corp.
• desigur.
• principalele cauze ale obezității sunt: abuzul alimentației, traume
psihice și nervoase, lipsa de mișcare, consumul ridicat de calorii,
afecțiuni genetice (în anumite cazuri).
• diabetul, boli ale inimii, probleme hormonale.
• alimente sănătoase, exerciții fizice, diete.
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Al doilea elev:
• boala neplăcută cu care se confruntă majoritatea populației din ziua
de azi, în special copiii care au un stil alimentar nu tocmai sănătos.
• da, una destul de gravă.
• un stil de viață neechilibrat,neglijarea sportului si a mișcării fizice in
mod repetat,alimentația proastă.
• din câte cunosc se numără: diabetul și bolile cardiace care sunt cele
mai grave boli cauzate de obezitate.
• obezitatea se poate combate în primul și în primul rând prin voință,
ambiție, fără aceste două lucruri nu am fi capabili să combatem
această boală; dietele prescrise de medic, sportul, alimentația
sănătoasă, un psihic puternic și lista ar putea continua.
Al treilea elev:
• boala care determină o creștere mare în greutate.
• da deoarece stratul mare de grăsime nu permite funcționarea
corectă a organismului.
• probleme de sănătate, apetit foarte mare, mâncarea de tip fast
food.
• cardiace, colesterol în sânge.
• regim alimentar bazat pe o dietă echilibrată și consultarea unui
medic specialist.

În urma acestui interviu se constată că elevii știu ce este obezitatea, care
sunt cauzele, bolile acesteia cât și cum se poate combate.
Filip Mihaela — XI F

Știați că?








există o specie de meduze nemuritoare! Este vorba despre Turritopsis nutricula,
ale cărei celule au o capacitate de regenerare uimitoare. Din acest motiv,
cercetătorii o studiază, sperând să găsească un remediu pentru bolile umane.
balenele cu cocoașă au propria lor muzică, iar linia melodică suferă modificări de
la o generație la alta. Cercetătorii au descoperit că sunetele pe care aceste
mamifere le produc sunt atât de variate, încât se pot asemăna cu muzica pe care
oamenii o compun.
este cunoscut faptul că pinguinii se împerechează pe viață. Una dintre
curiozitățile despre animale, însă, constă în faptul că cei care fac parte din specia
Gentoo le dăruiesc aleselor o pietricică, atunci când le curtează.
nu numai oamenii au prieteni, ci și vacile. Se pare că aceste mamifere au
capacitatea de a se atașa de alți membrii ai speciei lor.

PĂRERI OLIMPIADĂ
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„Consider această experienţă ca fiind cea mai mare realizare a mea de până acum. Am petrecut patru
zile minunate alături de persoane noi, am avut parte de o mulţime de activităţi: turul oraşului, teatru,
film, lansare de carte etc. Mii de mulţumiri doamnei profesoare Burzo Monica, cea care m-a introdus
în lumea literaturii încă din clasa a V-a.”
— Sas Diana, clasa a IX-a A, Olimpiada Naţională de Limbă şi Literatură română: 2013
„M-am simţit norocoasă doar prin faptul că aveam onoarea să întâlnesc toţi ceilalţi
copii împătimiţi de lectură, iar, ulterior, să descopăr cu plăcere că şi ei sunt exact ca
mine, înţelegând universul cunoaşterii pe care lectura ni-l oferă. După cele trei zile,
când am ajuns acasă, m-am simţit mai bogată sufleteşte, câştigând o experienţă
deosebită.”
— Moş Gabriela Paula, clasa a IX-a A, OLAV (Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”):
2013
„Când am aflat că m-am calificat la faza naţională, am fost foarte surprinsă, dar şi mândră de mine.
Faptul că am participat a influenţat foarte mult imaginea mea în liceu, am devenit mult mai cunoscută,
mai ales în rândul profesorilor. Am avut ocazia să leg prietenii cu diferiţi elevi şi să cunosc persoane
importante din învăţământul maramureşean. Chiar dacă între noi, elevii, era evidentă ideea de
competiţie, am reuşit, pe parcursul celor patru zile, să colaborăm în diferite activităţi. În mod cert,
această experienţă m-a făcut să înţeleg mai bine competiţia şi să îmi doresc să particip din nou.”
— Piţiş Anuţa, clasa a X-a B, Olimpiada Naţională de Istorie: 2014

„Olimpiada Naţională este un ţel şi, totodată, o experienţă frumoasă pentru fiecare
elev. În cei doi ani în care am participat, am avut ocazia să cunosc multe persoane
minunate, cu care am legat prietenii — şi, bineînţeles, încă păstrez legătura, am vizitat
diverse oraşe din ţară, iar rezultatele şi premiile obţinute au fost cea mai bună răsplată
pentru efortul depus. ”
— Şanta Iulia, clasa a X-a A, Olimpiada Naţională de Limbă franceză: 2013, 2014
„Olimpiada Naţională nu este cu nimic mai stresantă decât un test de dificultate medie/ridicată a
domnului profesor Miholca Gavril. Diferenţa majoră ar fi că, înainte de testele de matematică, nu
primeşti atât de mult timp de pregătire. Acest examen durează o săptămână, o săptămână în care eşti
departe de casă, în care tot ce contează e să dai tot ce ai mai bun şi să, depinde de situaţie,
sărbătoreşti pentru că ai învins sau să te resemnezi.”
— Lăpuşan Flaviu, clasa a XI-a A, Olimpiada Naţională de Fizică 2011, 2012, 2013
„Chiar dacă, uneori, cu puţin noroc, trebuie să înduri frig, nopţi nedormite, dimineţi
înzăpezite şi alergări contra-cronometru după trenuri, consider că experienţa de a te
regăsi printre atâţia oameni specializaţi într-un anumit domeniu, să simţi şi să faci faţă
presiunii, competiţiei, euforiei momentului şi bucuriei sau resemnării de pe urmă,
probabil nu are termen de comparaţie cu vreun alt eveniment pe plan educaţional în
perioada liceului. E o experienţă din care reuşeşti să îţi cunoşti nivelul, atât în socializarea
cu ceilalţi, cât şi în etalarea cunoştinţelor.”
— Şanta Diana, clasa a XI-a F, Olimpiada Naţională de Limbi Clasice - Latină: 2013, 2014

Perle
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→ În “Amintiri din copilărie” apare fericita copilărie a puiului de țăran
Crenguță Ionel.
→ Ion Barbu este autorul poeziei “Riga Krypton și lapona Eminem”.
→ Lui Ion, Florica nu-i aparținea în întregime fiindcă ceva din ea era și a
lui George Bulbuc.
→ Laitmotivul operei lui Arghezi este copilăria, cu veselie și jocuri. Jocuri
în poieniță, ca pe vremea lui, nu online, ca acum.
→ Părerea mea e că Ilie Moromete lua la mişto pe toţi pentru că se credea
superior din naştere. N-a avut nevoie de multă şcoală şi de aceea e idolul
meu.
→ Eu, din ce a scris Blaga, nu am înţeles nimic. O să mai scriu o bucată din
“Moromeții” în loc.
→ Cătălina nu avea probleme financiare pentru că tatăl ei era împărat.
→ Antonimul cuvântului pace este “hai la război”.
→ În Apus de Soare, Ștefan cel Mare era așa de bătrân că nu-l mai țineau
picioarele, dar mergea înainte cu inima.
→ Mircea Eliade a scris romanul „Trei Mai”.

„Sensul” cuvintelor
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→ PRUDENT = pastă de dinți cu extras de prune
→ MONOLOG = olog de un picior
→ BIOLOG = olog de ambele picioare
→ AMÂNAT = fără mâini
→ ÎNCHINARE = transport către China
→ ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului
→ ÎNFOCARE = transformare în focă
→ GHINIOANE = varianta în moldovenească pentru“Bine, Ioane”
→ ÎMPRĂȘTIERE = rezultatul procesului prin care bețivii se fac
praştie
→ BIZAR = zar dublu
→ MĂCEL = mac mic
→ MICROSCOP = scop mărunt
→ ÎNVIORAT = prevăzut cu vioară
→ MERITORIU = teritoriu ocupat de livada cu meri
→ RATEU = pateu din carne de rață

REBUS
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1. Adolescența reprezintă perioada de tranziție de la pubertate la ____
2. Sentiment întâlnit frecvent în perioada adolescenței.
3. Cuvânt argotic folosit des de adolescenți pentru a-și exprima
mulțumirea/admirația față de un lucru.
4. Tinerii folosesc în mod excesiv ___
5. Primul stadiu al adolescenței.
6. Adolescenții ____ cu ochii deschişi.
7. La această vârstă au loc o serie de ___
8. Persoane cu o importanță foarte mare pentru adolescenți.
9. Sinonim pentru ispită.
10. În general, tinerii au probleme de natură ____
11. Cel mai utilizat site de socializare.
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