
    Un grup de elevi de la Liceul 

Teoretic Periam format din 

Hansi Patrik Sârbu, Lãzãu 

Cristian, Colban Cassian, Grad 

Oana si prof.Cãrmãzan Andrei 

sunt fondatorii iniţiativei civice 

"Îngerii pãzitori“. Grupul de 

elevi au participat la un concurs 

de proiecte organizat de 

"Centrul Euroregional pentru 

Democraţie". Cinci licee au fost 

selecţionate si au fost invitaţi la 

un curs de iniţiere in întocmirea 

de proiecte, realizarea de 

grafice, curs ce s-a desfãşurat 

între 8-16 mai. Fiecare dintre 

cele 5 licee trebuia sã realizeze 

2 proiecte. 

 Grupul periamosşn a ales 

"Suflet pentru suflet" un proiect 

de ajutorarea persoanelor 

învârstã si "Ziua democraţiei" 

un proiect de promovare a Zilei 

Internaţionale a Democraţiei.  

În cadrul acestui proiect tinerii 

au ales 44 de familii nevoiaşe cu 

persoane în vârstã de pe raza 

comunei Periam. Aceste familii 

au fost ajutate de tineri la 

treburile casnice de la tuns 

iarbã, cules fructe pânã la 

repararea de ustensile de 

grãdinãrit si distribuirea de 

haine din donaţii. 

 

Partea a doua a proiectului 

constã în cumpãrarea de 

alimente si distribuirea acestora 

familiilor nevoiaşe în limita 

fondului oferit de proiect. 

Centrul Euroregional pentru 

Democraţie a fost impresionat 

de iniţiative le periamoşenilor si 

doreşte sã prelungeascã 

colaborarea şi dupã terminarea 

oficialã a proiectului prin 

donaţii de îmbrãcãminte. Cei 

interesaţi sã ajute tinerii ca acest 

proiect sã continue si dincolo de 

finanţarea actualã pot sã îi 

contacteze la secretariatul 

Liceului Teoretic Periam.  

Partea a doua a proiectului s-a 

desfãşurat între 14-15 

septembrie de Ziua 

Internaţionalã a Democraţiei, 

ocazie cu care tinerii au impãrţit 

ecusoane cu fiecare stat 

democratic şi au promovat 

elevilor liceului. Au organizat 

un infopoint unde tinerii liceeani 

au  putut sã se informeze depre 

ce înseamnã un stat democratic.  

                   Sârbu Patrik 
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MICII MARI MATEMATICIENI 
 Vineri, 6. XI. 2009, a avut loc 

la scoala cu clasele I-VIII nr. 

1 din Sânnicolau Mare 

Concursul zonal „Matematica 

Împreunã” la care au 

participat 10 echipaje din 

zona de vest a judetului 

Timiş.în cadrul acestui 

concurs echipa Liceului 

Teoretic Periam, formatã din 

Iosim Darã clasa a V-a), 

Herdea Miruna clasa a VI-a), 

Dobricean Emanuela clasa a 

VII-a) si Vãtavu Oana clasa a 

VIII-a),au obtinut PREMIUL I. 

Îi felicitãm atât pe elevi, cât şi 

pe doamnele profesoare care 

le-au îndrumat:Georgeta 

Pinţa şi Adelina Şirianţu.  
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         Colegul nostru, R.C, poate  nu e un înger, pentru că a rămas corigent, a avut probleme anul trecut cu 

absenţele nemotivate, cu atitudinea faţă de cadrele didactice, cu situaţia la învăţătură. 

      Atât profesorii, cât şi elevii din liceu, din clasele mai mari au observat anul acesta  o mare schimbare: e 

cuminte, nu lipseşte nemotivat, e un bun coleg.  

      Credem că întregul colectiv al clasei, împreună cu d-na dirigintă, am reuşit să îl aducem pe drumul cel 

bun.  

     Ne mândrim cu el, pentru că are note bune, e civilizat, pentru că toată lumea a observant schimbarea. 

După cum afirma chiar el: “E adevărat nu sunt un înger, dar faptul că sunt în această clasă mi-a schimbat 

viaţa. 

                                                                                                                                            Diana Tripon 

 

 

 

 

      Orele de dirigenţie sunt, de multe ori, orele în care dirigintele motivează ab-

senţele, prezintă o anumită temă, trece notele în carnetul de elev. 

    Încă din clasa a IX-a, elevii din clasa noastră sunt diriginţi pentru o oră,  Ideea 

a prins foarte repede., colegii noştri alegându-şi temele, pregătind lecţiile, mate-

rialul didactic: teste, slide-show-uri, evaluarea lecţiei. Suntem profesori, ce mai! 

    Cele mai interesante lecţii de până acum? Toate: “Dependenţa de internet!”, 

“Boli cu transmitere sexuală”, “Inteligenţele multiple şi  orintarea profesională” 

etc. Orele au fost şi sunt interesante, attractive, având un impact deosebit asupra 

clasei.  

     E un posibil MODEL pentru ceilalţi ? 

                                                                                                                  Hexan Andreea 
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ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE  

UNITATE ÎN 

DIVERSITATE 

POATE NU E UN ÎNGER 

Luni, 28.09.2009, la Centrul de Documentare si Informare al Liceului Teoretic 
Periam, a avut loc o masã rotundã cu prilejul Zilei Internaţionale a Limbilor 
Strãine, organizatã de Catedra de limbã şi comunicare. S-a prezentat un referat 
despre semnificatia acestei zile, s-au recitat poezii, s-a ascultat muzicã. Nu în 
ultimul rând, au fost prezentate slide-uri despre cultura şi civilizatia francezã, 
englezã si germanã. Au participat elevi din clasele gimnaziale si liceale. Eleva 
Dragoş Alexandra din clasa a X-a, care s-a întors de curând din Franţa le-a 
împãrtãşit colegilor câteva impresii şi a subliniat cât de important este sã cunoşti 
cel putin o limbã strãinã, deoarece numai astfel poţi munci, poţi studia într-o ţarã 
strãinã. În încheiere, profesorii coordonatori, Kuhn Sigrid, Jorz Marcela, Uşvat 
Viorica, Avramov Ana, Iancu Daniela, Iovi Ana şi Iosif Angela, au relevat 
importanţa cunoaşterii limbilor strãine, a culturii şi civilizaţiei europene.  
                                                                                     (Dragoş Alexandra 

DIRIGENŢIA, ALTFEL... 



           Suntem nişte îngeri 

păzitori, deoarece, în toţi aceşti 

ani, am încercat să veghem, să 

fim vigilenţi, să respectăm oame-

nii, natura, cu alte cuvinte, ne 

ineresează tot ce ne încon-

joară.Ideea acestui titlu de articol 

provine  de la un proiect pe care l

-am implementat acum vreo 3 

ani, când un grup de elevi din 

clasa noastră a încercat să ajute 

câţiva bătrâni  din comună, 

procurându-le cele necesare 

înainte de sărbători. Aşadar, în al 

primul rând,  ne propunem să îi 

ajutăm pe cei care au nevoie de 

noi, pe bătrâni, pe copiii aflaţi în 

dificultate. 

    În al doilea 

rând, dorim să 

protejăm medi-

ul în care 

trăim, având în 

vedere că ne 

aflăm într-un 

spaţiu protejat, 

Lunca Mureşului. 

     Dorim să atragem  atenţia, to-

todată, atunci când sunt încălcate 

dreprurile omului, ale copilului, 

atunci când este ameninţată 

democraţia. Pentru  toate acestea, 

dorim să vă facem cunoscută leg-

islaţia în vigoare. 

      Sperăm ca în revista noastră 

să vă regăsiţi idealurile, 

speranţele, ideile  şi sentimentele 

voastre. Nu în ultimul rând, vă 

vom prezenta crâmpeie din viaţa 

noastră, a comunităţii în care 

trăim, cu cele bune şi cele 

rele.Am fost, suntem şi vom fi 

mereu alături de voi! 
                          Ivaşcu Iasmina 

      

PODUL PRIETENIEI 

  

Grãdinita cu program prelungit din 

Periam, a lansat un proiect de 

parteneriat cu alte 3 grãdinite, 

proiect instituit de coordonatorul de 

proiect Bobu Daniela. "Totul a 

pornit de la o mapã de desene 

trimise copiilor de la grãdinita din 

Sânpetru Mare de cãtre copii de la 

grãdiniţa 

din Mokrin-

Serbia" 

spune d-na 

Bobu 

Daniela. 

"Am numit 

acest 

proiect 

"Podul 

Prieteniei" deoarece chiar îmi doresc 

sã construiesc un pod intercultural 

între cele trei grãdiniţe, Partenerii 

acestui proiect sunt cele trei 

grãdinite: Grãdinita P.P. Periam 

(institutor Bobu Daniela), grãdinita 

P.N. Sânpetru Mare (institutor 

Bataniat Anela si Tãran Adina, 

educatoare Pelaici Danita) si 

grãdinita P.P. Mokrin - Serbia 

(educatoare Golic Milica si Novacov 

Snezana). Proiectul se va desfãsura 

pe perioada anului scolar 2009 - 

2010 cu posibilitatea de a se 

contionua si în anul scolar viitor. 

Scopul proiectului este dezvoltarea 

valentelor morale, religioase, 

patriotice si artistice ale copiilor 

prescolari; cultivarea sentimentelor 

de prietenie; formarea unor 

deprinderi de a colabora prin 

activitãti comune; aplicarea 

cunostintelor dobândite în urma 

activitãtilor comune, în relatiile 

interumane; consolidarea relaţiilor 

de colaborare între educatoarele din 

cele trei grãdiniţe.  

                            Bobu Adela 

 

 

 

 

ÎNGERII PĂZITORI 

Caption describing pic-

ture or graphic. 
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Din păcate, în ziua de azi nu se 

mai pune accentul pe învăţat, ci 

pe distracţii. Elevii nu mi merg 

la bibliotecă să împrumute o 

carte, pentru că e mai uşor să ia 

comentariile sau rezumatul de 

pe net.  

   Unora dintre noi ni se pare 

normal să folosim internetul,  

dar ne-am întrebat oare dacă e 

bine? 

      Multora dintre noi, deşi sunt 

elevi foarte buni la învăţătură, le 

este greu să citească cu dia-

critice pentru că pe mess nu se 

folosesc. Dumnezeule, mi ruşine 

de ei! 

     Oare este suficient ca elevii 

să vină la şcoală şi să înşeleagă 

lecţiile predate? Desigur că nu! 

Ar trebui să  ne facem timp, 

măcar  o oră să aruncăm o pivire 

peste cele predate la şcoală şi 

apoi să ne facem tema. 

     Ar trebui….din păcate, nu 

facem acest lucru, materia este 

multă, toată lumea pretinde… 

      Ce facem? Încercăm să ne 

descurcăm copiind, şoptind, 

zâmbond, milogindu-ne să luăm 

un 5. 

     Trebie să se depună totuşi un 

efort pentru a obţine perfo-

manţe.. 

      Culmea este că dorim note 

mari, vrem să promovăm, dar 

fără nici un efort! 

                Ispas Bianca 

  
      

     

     

Cum se 

mai 

învaţă? 



            Au trecut aproape 4 ani de 

când a fost retrocedată vechea 

clădire a gimnaziului şi a început 

construcţia pentru noua şcoală cu 

opt clase, construcţie care nu se 

mai termină. Din această cauză, 

cursurile se desfăşoară în două 

schimburi. Nu este uşor nici 

pentru elevi, nici pentru profesori.   

     Lucrările la noua şcoală sunt 

lente din cauza fondurilor care se 

primesc eşalonat. În ultimele zile 

muncitorii au început să facă 

armătura pentru planşeul de peste 

parter.  

   Avem impresia că această con-

strucţieseamănă tot mai mult cu 

cea a Mănăstirii Argeşului...nu se 

mai termină!              

 De ce? Pentru că nu sunt 

bani suficienţi şi, pentru că firma 

se pare că a uitat să construiască 

scara pentru etaj. 

 

                  

au venit la şcoalã mascaţi şi machiaţi în 
cele mai înfricoşãtoare creaturi.Nu au 
lipsit dovlecii încrustaţi cu feţe de speriat, 
dinţii falşi de vampiri, vrãjitoarele şi 
morminte false. Elevii au dat frâu liber 
imaginaţiei şi au avut parte de o zi 
deosebitã. 

În seara zilei de vineri, în cadrul Balului 
Bobocilor, au fost anunţaţi câştigătorii 
pentru cea mai "scary" clasã, cel mai bun 
costum, cea mai reuşitã mascã. Aceştia au 
primit diplome speciale. 

     Liceul Teoretic Periam a organizat 
vineri, 30 octombrie, un concurs cu ocazia 
sărbătorii celtice de Halloween, sãrbãtoare 
care a fost mediatizatã în SUA şi între 
timp a fost preluatã de aproape întreaga 
lume. În sãrbãtoarea originalã, în noaptea 
dintre 31 octombrie pe 1 noiembrie 
oamenii se mascau în creaturi cât mai 
înfricoşãtoare pentru a alunga spiritele rele 
care în acea noapte magicã puteau pãsi pe 
pãmânt.În cadrul concursului, juriul format 
din profesori ai Liceului Teoretic Periam 
au evaluat clasele care au fost împodobite 
de cãtre elevii liceului. De asemenea elevii 

 

 

 

 

 

 Dobricean Cătălin 

O NOUĂ ŞCOALĂ...pe când? 

HALOWEEN  

ana Tripon, care a imresinat spectato-
rii cu dansul său oriental. 
          Petric Roxana 

Vineri, 30 octombrie, 2009, a avut 

loc Balul bobocilor, organizat de 

clasa a XII—a R de la Liceul nostru.  

impresinant prin ambient, balul a 
epatat prin probe în care s-a pus ac-
cent pe costumaţie originală, prin 
probele de dans şi de îndemânare. 
Bobocii au fost la înălţime, dar şi 
sponzorii care, prin sprijinul lor, au 
reuşit să realizeze un spectacol de 
mare ţinută.  
Invitată a fost  şi colega noastră Di-

BALUL BOBOCILOR 
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Mulţumim sponzorilor! 

Şcoala cea nouă îşi aşteaptă 

cu nerăbdare locatarii! 

                Moldovan Simona 



 

răsplată a efortului  şi a strădaniei 

depuse. La sfarşitul clasei a Vll-a, am 

obţinut titlul de ELEVA ANULUI, 

pentru rezultate excepţionale la 

învaţătură şi am  dobândit şi o diplomă 

de merit pentru contribuţia adusă, prin 

activitatea extraşcolară la creşterea 

prestigiului şcolii mele, participând şi la 

concursuri de matematică şi limba 

franceză. Acum, în clasa a Vll-a, am 

participat la CONCURSUL ZONAL 

MATEMATICA ÎMPREUNĂ PE 

ECHIPE  la care alaturi de 3 colege din 

şcoală am obţinut locul întâi. Am 

participat şi la olimpiada de limba si 

literatura română GEORGE 

CĂLINESCU, faza judeţeană  care a 

avut loc la Timişoara unde am obţinut 

menţiune. Mă bucur că am reuşit această 

realizare. 

  R- Cum te-ai pregătit pentru această 

performanţă ? 

D.E-  Pe lângă temele făcute zilnic, am 

făcut şi numeroase exerciţii 

suplimentare. Mai ales la limba şi 

literatura română, unde îţi  trebuie mai 

multa cultura generală care se bazează 

Dobricean Emanuela, elevă  în clasa  a

-VII-a B la Liceul Teoretic  Periam a 

obţinut mentiune la concursul „ 

George Călinescu” etapa judeţenă.  

Pentru a afla mai multe detalii i-am  

luat un interviu: 

R -  Ai  mai obţinut şi alte premii ? 

D.E- În  clasele l-lV am obţinut rezultate 

foarte bune, astfel având întodeauna 

premiul întâi. Obişnuită fiind cu locul 

întâi , în ciclul gimnazial, am hotarât să 

nu mă las mai prejos şi să fiu mereu pe 

primul loc.  După părerea mea, şi ei sunt 

mulţumiţi atunci când văd că un elev 

este interesat să cunoasă cât mai multe, 

şi le solicită ajutorul atunci când nu 

înţeleg anumite lucruri. Eu am participat 

la numeroase olimpiade. Cum ar fi: 

olimpiada de limba şi literatura română 

IONEL TEODOREANU, la care am 

participat în clasa a V-a si a Vl-a. Deşi 

în clasa a V-a nu am reusit să mă clasez 

printre cei mai buni pe judet, acest lucru 

nu ma influentat negativ, şi am hotarărât 

ca în  clasa a Vl-a să reusesc această 

performanţă. Spre bucuria mea, am 

reusit să iau o binemeritată menţiune ca 

pe foarte multe lecturi. Pe mine de mică m

-a pasionat să citesc cât mai multe poveşti, 

poezii, basme. Pe lângă aceste lucruri, este 

nevoie şi de puţin talent.  

R- Care este secretul mediilor de 10 ? 

D.E-   Părerea mea este că „TOCITUL”  

nu este o soluţie pentru a obţine aceste 

medii.  Trebuie ca fiecare să înţeleagă  ce 

învaţă şi îi va fi mai uşor.Un vechi 

proverb  spune că " RĂDĂCINILE 

ÎNVAŢĂTURII SUNT AMARE, DAR 

FRUCTELE EI SUNT DULCI" Sunt şi eu 

de acord cu acest lucru. Doar cu foarte 

multă muncă zilnică rezultatele şi  

succesele sunt pe măsură. 

R- Îţi mulţumim pentru interviul 

acordat . 

                                   Oana Grad  

 

 

 

 

     

 RĂDĂCINILE ÎNVAŢĂTURII SUNT AMARE, DAR FRUCTELE EI SUNT DULCI 

                                   - Interviu cu Emanuela Dobricean - 

 O stare de fapt 

       Zi de zi ne izbim de acelişi probleme:ipocrizie,rautate,nesimţire sau prostie.În fond acestea ar putea fi fără să greşim cu ceva,o descriere perfectă a societătii in care trăim.Problema este că noi riscăm să devenim produsul acestei lumi!Dacă,fara sa ne dăm seama,am devenit deja…Sau poate că principala problemă e că nu se intrevede nici o solutie viabilă in vederea unei insănătoşiri prea grabnice.Generaţia noastră este privită de catre ceilalţi,din păcate,de parcă am fi nişte persoane lipsite de discernamănt care îşi petrece timpul toată ziua numai pe PC şi nu ştim decăt să dam copy-paste cănd trebuie să concepem un referat.Realitatea e insă cu totul alta.E vreo problemă că noi poate suntem mai pragmatici?Sau problema e că ei nu au avut parte de această şansă? Toată lumea pretinde de la noi.Toată lumea spune că ar trebui să luăm exemplu de la cei mari.Însă de ce să copiem pe cineva?De ce să copiem pe cineva care nu a reuşit să facă ceva pentru ca societatea să nu degenereze?In fond şi la urma urmei toate acestea sunt probleme care intervin atunci cănd două generaţii diferite se comfruntă şi trebuie tratată ca atare. 
                            Părerea mea la 17 ani (un elev(ă) din clasa  a XI-a.)               

    PERFORMANŢĂ  TENACITATE  

DISCIPLINĂ 

 



Sfântul 

Valentin 

 
Cine a fost 
Valentin? 

Ziua Indrăgostiţilor 

Liceul 

Teoretic 

Periam 

In ultima vreme, Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată  şi pe 

meleagurile noastre.Tinerii sunt încântaţi că există şi o zi a lor, a 

îndrăgostiţilor, un prilej de a sărbători împreună cu cel (cea) iubit(ă). 

Deşi mai sunt voci care spun că nu este o zi specifică ţării noastre, 

ea prinde rădăcini tot mai adânci cu fiecare an ce trece.  

Se spune că Valentin a fost un preot roman martirizat  in timpul 

persecuţiei lui Claudius în anii 269-270 d.c. Tânăr  fiind, Valentin îi 

ajuta pe crestini in vremurile persecuţiei. El a fost prins şi băgat în 

închisoare, unde a devenit un propovăduitor. Tocmai de aceea a fost 

condamnat la moarte la data de 14 februarie-269. In timpul cât a 

stat in închisoare el trimitea mesaje de îmbărbatare prietenilor 

spunându-le “Amintiţi-va de Valentin” şi “Vă iubesc”. 

O altă variantă ne spune că Valentin a fost un preot care căsătorea 

cuplurile în secret, împotriva legii date de Împaratul Claudius care 

interzisese căsătoria. Şi în această poveste el a fost dus la închisoare 

deoarece refuzase să treacă la credinţa în zeii păgâni. În inchisoare, 

el se imprieteneşte cu fiica temnicerului pe care o convinge să 

creadă in Dumnezeu. În ziua executiei sale–14 feb. 269, Valentin 

scrie o scrisoare de dragoste fetei temnicerului, pe care nu o 

semnează. 

Un lucru cert, rămăne totuşi faptul că a existat un preot cu numele 

de Valentin, care a fost executat pentru credinta sa în Dumnezeu. 

                                                                Cassian Colban, cls. A X-a U 
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