
Revistă semestrială 

notiţe pe notepad, cu 

televizorul pe fundal, în 

timp ce comunică video 

pe skype cu un prieten. 

Gândiţi-vă doar  la modul 

în care acest tip de flux 

poate schimba totul! 

 Suntem o altă 

generaţie, o generaţie 

aparte…însa vă las pe 

voi să decideţi dacă şi 

cât de minunat este 

acest lucru. 

 

Bucşe Theea, a IX-a R 

      Obişnuiam să ne ju-

căm afară de la răsărit 

până la apus. Vocile no-

astre puternice şi acute 

răsunau pe vastul străzii, 

nu conta că plouă sau că 

ninge. Naivi, plângeam 

din lucruri simple, ne cer-

tam şi ne împăcam în 

aceeaşi zi, obraznici şi 

neînfricaţi, ne chinuiam 

să scriem frumos şi să fim 

cei mai buni. 

       Însă acum am cedat 

tronul unei noi generaţii: 

Generaţiei Z. 

      Li se pare normal să 

plătească foarte scump 

pentru a cumpăra cel mai 

recent model de telefon 

inteligent, dar li se pare la 

fel de natural să obţină 

gratuit, cu un simplu click, 

un film sau un cântec. 

  Ei adoptă tendinţe 

care se propagă prin in-

termediul internetului pe 

întreaga planetă, vo-

cabularul lor este plin de 

acronime şi cuvinte îm-

prumutate din limba 

engleză, iar  idolii lor 

sunt vedete de pe inter-

net.   

      Tinerii din generaţia 

Z  a u  i n t e g r a t 

"autoînvăţarea perma-

nentă" datorita tutori-

alelor  de pe youtube; 

regi ai multitaskingului, 

aceştia pot cu uşurinţă, 

de exemplu, să se docu-

menteze de pe telefon 

sau de pe tabletă, luând 

 

Suntem o nouă generație 
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Proiectul ,,ROSE– o șansă în plus!” 

Proiectul ,,ROSE- O șansă în 

plus!” este un grant finanțat- cu 

o valoare de 70.000 EUR. 

Echipa de proiect este alcătuită 

din: 

Dir.adj. prof. Hojda Diana-

Mihaela 

Consilier educativ prof.Ciapa 

Valentin 

Prof. Vătavu Pompilia-

responsabil financiar 

Klein Liliana-secretar 

Iancu Andrei - responsabil 

achiziții 

Dir. Prof. Ușvat Viorica-

coordonator grant 

Nu în ultimul rând, trebuie 

menționate și cadrele didactice 

care desfășoară activități în 

cadrul proiectului. 

Este vorba de prof. 

Bucșe Adriana, prof. 

Iancu Daniela, prof. 

Iosif Angela, prof. 

Șirianțu Adelina. 

Echipa de proiect a 

propus următoarele 

activități:  

Activități pedagogice 

și de sprijin activități 

remediale și supli-

mentare la disci-

plinele: Limba și lit-

eratura română, 

Matemetică, Istorie, 

Geografie, Biologie; 

Coaching, având ca obiectiv spe-

cific dezvoltarea abilităților de viață 

la elevii de liceu,  în vederea adap-

tării la contextul școlar, social și 

profesional. Prin abilități de viață se 

înțelege: gestionare de conflicte, 

abilități de comunicare interper-

sonală, abilități de lucru în echipă, 

de luare de decizii, de dezvoltare a 

inteligenței emoționale.  

Activități de consiliere școlară și 

profesională care vizează consil-

ierea unui număr elevi,  în vederea 

unei orientări școlare și profesionale 

care să corespundă profilului indi-

vidual al fiecărui elev implicat, 

aceasta realizându-se prin interme-

diul unei platforme de orientare 

școlară și profesională, cu ajutorul 

unui specialist, respectiv profesor 

psiholog.   

        II.   Activități extracur-

riculare, ca de exemplu, o 

excursie tematică, anuală, 

în zone reprezentative din 

punct de vedere al obiec-

tivelor istorico-geografice,  

precum și a oportunităților 

de carieră pe care acestea 

le oferă. 

Pentru  dascălii  liceului 

nostru și pentru comunitatea 

locală, școala are un rol de-

osebit în viitorul tinerilor 

noștri. Prin urmare, obiec-

tivele acestui proiect ur-

măresc, pe o durată de 

patru ani, creșterea ratei de 

participare a elevilor 

absolvenți ai clasei a XII-a 

la examenul de bacalaureat 

precum și creșterea ratei de 

promovare a examenului de 

bacalaureat. 

Director, 

 Prof. Viorica Ușvat 
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Programul regional DARE - Un nou proiect 

P A G E  3  

          Începând din acest an școlar, elevii Liceului 

Teoretic Periam beneficiază de includerea într-un 

nou program desfășurat în colaborare cu Federația 

Caritas a Diacezei Timișoara.  

Programul regional DARE- Visează/Atinge/

Realizează/Exprimă- constă în sprijinirea copiilor 

pentru a atinge scopuri personale și educaționale în 

viață. Noutatea proiectului presupune consolidarea 

mediilor de dezvoltare a copiilor prin includerea și 

implicarea tuturor celor care se află în strânsă legă-

tură cu aceștia: profesori, părinți, membrii ai 

comunității locale.  

Unul dintre obiectivele programului DARE este im-

plementarea unei noi metode de predare la clasă, 

metoda SOLE. Spiritul SOLE se traduce prin abor-

darea de către dascăli a unor concepte indispensa-

bile unor dezvoltări educaționale, emoționale, carac-

teriale ale copiilor, și anume: centrare pe elevi, co-

laborare, curiozitate, lipsa prejudecăților, transfor-

mare, încurajare, răbdare. Cu alte cuvinte, scopul 

principal al profesorului care utilizează această me-

todă este acela de a crea un model de învățare prin 

încurajarea copiilor de a-și valorifica imaginația, cu-

riozitatea, gândirea critică, lucrând în echipă și uti-

lizând propria experiență de viață, precum și utiliza-

rea mijloacelor moderne de informare în diferite 

circumstanțe.  Unicitatea metodei constă în faptul că 

elevii sunt încurajați să găsească răspunsuri 

ale ,,Marilor întrebări” pe care profesorul le adre-

sează la începutul sesiunii. 

 Un alt obiectiv al programului este acela de a consti-

tui ,,Parlamentul copiilor” Liceului Teoretic Periam. 

Acesta are 

drept scop 

creșterea 

gradului de 

implicare a 

elevilor în 

problemele 

școlii și ale 

comunității din care fac parte, sporirea încrederii 

în forțele proprii, dezvoltarea flexibilității și a spiri-

tului de echipă, promovarea unor proiecte reali-

zate la inițiativa acestora.   

Cele două mari obiective, implementarea metodei 

SOLE, precum și constituirea , Parlamentului 

copiilor”, se află în derulare, sub îndrumarea pro-

fesorilor coordonatori Hojda Diana Mihaela și 

Liseanu Lucian, a coordonatorului local din partea 

Federației Caritas Seica Cristina ,cu sprijinul d-nei 

director 

prof. Ușvat 

Viorica.  

Aderarea 

școlii la  

programul 

DARE a 

adus nu-

meroase beneficii, atât elevilor participanți, cât și 

profesorilor coordonatori ale căror clase au fost 

dotate cu laptop-uri, iar proiectele pe care elevii le 

vor iniția vor beneficia de finanțare și implemen-

tare.  

Așadar, an de an, încercăm să ne implicăm activ 

în diverse activități, programe, acțiuni, îndreptate 

spre creșterea și dezvoltarea copiilor noștri și 

dorim să menținem vii relațiile de colaborare cu 

părinții și comunitatea locală, pentru că numai îm-

preună vom forma tineri sănătoși fizic și 

emoțional, viitori adulți fericiți și împliniți din toate 

punctele de vedere. Acum, la final de an, con-

ducerea Liceului Teoretic Periam, cadrele didac-

tice și întreg personalul didactic auxiliar și nedi-

dactic doresc să ureze tuturor un an viitor în-

cununat de împliniri personale și profesionale, 

sărbărori fericite alături de copii și toți cei dragi. 

La mulți ani!                                                                                                    

                                                                                                                              

Director adjunct,                                                                                                                 

prof. Diana Mihaela Hojda                                                                        



Îngerii păzitori se implică din nou 
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‘’Mâinile care ajută sunt ma

i sfânte decât 

gurile care se roagă’’(Sai B

uba) a fost principiul funda-

mental 

după care cei din Consiliul 

Elevilor al Liceului Teoretic 

Periam au acționat. Aceștia 

continuă tradiția ”Îngerilor 

păzitori”, proiect aflat în 

derulare începând cu anul 

2007, al cărui scop fiind 

ajutorarea familiilor defa-

vorizate prin strângerea de 

fonduri bănești și materi-

ale.       

Datorită dorinței puternice 

de a face un bine, s-au 

mobilizat impresionant de 

iute și au reușit să strângă 

o sumă considerabilă într-

un timp atât de scurt, 

făcându-ne mândri. Dintre  

sponsori, enumerăm:  

elevi,  părinți,  firme. 

Din acești bani vor fi cumpărate 

lucruri unor copii orfani și familii 

defavorizate din comuna Periam, 

dar, mai presus de orice, copiii 

vor avea ocazia să-i cunoască 

pe tinerii binevoitori din liceului 

nostru, fără de care toate 

acestea nu ar fi fost posibile și 

să găsească în ei adevărați 

prieteni.  

                       Bucșe Theea  

 

Fetele s-au clasificat pe locul 1 la etapa 

județeană, iar Crucea Roșie Filiala Timiș le-a 

sprijinit în pregătirea pentru etapa națională. În 

urma concursului, acestea s-au clasificat pe locul 

17, din 44 de echipaje.  

Atmosfera concursului a fost deosebită, deoarece 

organizatorii au fost creativi și le-au pregătit 

activități copiilor care să ii facă să se simtă bine, 

să se împrietenească între ei și să uite de stresul 

concursului. Ultima seară a fost cea mai 

emoționantă datorită focului de tabără, unde s-au 

strâns și au cântat.  

Elevele s-au distrat, au învățat, dar s-au și 

ambiționat mai tare pentru următoarea ediție a 

concursului.  

Le urăm mult succes in continuare!  

    Amalia Cozma  

Anul acesta, echipajul liceului nostru din 

ciclul gimnazial a avut ocazia de a 

reprezenta județul Timiș la etapa națională 

a concursului Sanitarii Pricepuți desfășurat 

la Poiana Pinului, județul Buzău.  

   Echipajul, îndrumat de d-na prof. Adriana 

Bucșe, a fost format din Ardelean Amalia, 

Drăgoiu Sonia, Cozma Amalia,            

,Dumitraș Andreea și   Komiveș Diana. 

Ne mândrim cu ”Sanitarii pricepuți”  



          În data de 13.10.2017, au avut loc alegerile pentru Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic 

Periam. În cadrul alegerilor, au participat următorii elevi:  Ștefanciuc Lorena, Dragoș Marcus, Luca Iosif, 

Roșca Florin și Drăgoiu Sonia. În urma votării, au fost desemnați  următorii: Ștefanciuc Lorena -  președinte, 

Roșca Florin - vicepreședinte și Dragoiu Sonia - secretar. În C.Ș.E mai sunt și alți responsabili pe domenii de 

activitate cum ar fi: 

 Consilier administrativ- Vadan Alexandru 

 Coordonator activați- Sergiu Popa 

 Reprezentant departament activități 

sportive- Ciapa Adrian și Majoran Valentin 

 Reprezentant departament activități 

informare și consiliere- Seicu Larisa și Luca 

Iosif 

 Reprezentant departament activități 

extracuriculare- Cozma Amalia 

 Reprezentant departament activități 

literare- Bran Denisa și Mihu Cristina 

 Reprezentant departament activități 

ecologice- Ardelean Amalia și Bloju Paul 

 Reprezentant departament activități 

umanitare- Nakic Rahila 

Din activitățile ce se vor desfășura în primul semestru din acest an școlar amintim:  oferirea unor cadouri 

Centrului de rromi din Periam, Concurs de creație literară cu 

ocazia omagierii lui Mihai Eminescu, Concurs cultură generală 

despre “Mica Unire” 

O activitate specială, a fost desfășurată în colaborare cu ciclul 

gimnazial, cu ocazia 

Zilei Naționale a României. Elevii din gimnaziu au pregătit 

alimente tradiționale românești, urmând ca liceenii să cumpere 

aceste produse alimentare. Fondurile vor fi folosite pentru 

acțiunile caritabile menționate. 

 

                      Sonia Drăgoiu 

 

Alegerile pentru Consiliul Școlar al Elevilor  



 

1 Decembrie – ziua ta, ziua mea, ziua noastra!  

Dar, ce semnifica defapt aceasta zi? Ce  scop are? 

Ce rol are? Care este esența si farmecul  acestei  zile? Păi.. fiecare persoană are propria 

sa perspectiva și propriul său răspuns; însa, anumite aspecte, din orice fapt, nu pot fi 

interpretabile. Asemenea trecutului, respectiv istoriei, care pur si simplu este cât se 

poate de obiectiv si plin de tâlc și morale. Tot ceea ce face istoria este sa ne învețe cât de 

mult trebuie să apreciem ceea ce avem, in ciuda a ceea ce s-a întâmplat, și cât de 

important este sa știm ce trecut am avut, pentru a știi ce viitor putem avea. Istoria unui 

popor înseamnă istoria strămoșilor și pionierilor noștri, care au fost și ei, odinioara, la fel 

ca noi, și anume visători si insistenți. România este a doua nostră casă, a doua nostră 

familie si prima noastră aventură.  Dar ce a fost România inainte de a fi – țara tuturor 

posibilitaților- ? Care este povestea ei? Ei bine.. sa ne întoarcem in 1918, anul in care 

România a devenit.. România. Povestea are punctul culminant la 1 decembrie a acestui 

an, unde  Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, 

Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român. Această decizie a fost făcută 

publică prin Rezoluția de la Alba Iulia.  Rezoluția fiind de fapt un fel de ghid pentru a 

urmări si ințelege Marea Unire.  La acest eveniment ( Marea Unire) au participat 1228 de 

oficiali, dar, pe langa aceștia, afluența poporului se aflase acolo. Din toate colțurile țării, 

peste 100 000 de oameni s -au adunat în acea zi pe Câmpul lui Horea, pentru a fi de față 

la actul cel mai măreț al istoriei românilor, care, s-a dovenit a fi un spectacol simbolic si 

instructiv. La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, 

Unirea Transilvaniei cu România era săvârșită. Ceea ce înseamna că, din acel moment, 

România este ceea ce numim noi, cu bune si rele, *Acasă*! O casa in care visele noaste, 

capătă pe zi ce trece, puțin câte puțin contur.  In aceasta data este bine sa uitam, măcar 

pentru o zi, tot răul care ne înconjoară, sau care, ne afectează viața de zi cu zi, căci, pâna 

la urmă, ziua de 1 Decembrie este ziua Ta!  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Adunare_Na%C8%9Bional%C4%83_de_la_Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia


La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, Unirea Transilvaniei cu România era săvârșită. 

Ceea ce înseamna că, din acel moment, România este ceea ce numim noi, cu bune si rele, 

*Acasă*! O casa in care visele noaste, capătă pe zi ce trece, puțin câte puțin contur.  In 

aceasta data este bine sa uitam, măcar pentru o zi, tot răul care ne înconjoară, sau care, ne 

afectează viața de zi cu zi, căci, pâna la urmă, ziua de 1 Decembrie este ziua Ta! Ziua 

românului! Ziua noastră ca țară, ca popor, ca vecini, ca prieteni, ca ființe umane. Este ziua 

în care, doar gândindu-te la Casa în care trăiești, poți 

prinde curaj și speranța ca să poți merge mai departe. 

Este ziua in care daca vrei sa zbori, doar aducandu-ți 

aminte de Aurel Vlaicu, vei reuși.  Este ziua in care, 

dacă vrei să explorezi, să cercetezi, să vezi, cunoști, 

simți și ințelegi frumusețiile lumi, grazie lui Ștefan H. 

Hedrich,  o poți face.  Dacă vrei să-ți dai frâu imaginației și 

să descrii tot ceea ce ești, doar uita-te la ceea ce ți in 

mana, mulțumită lui Petrache Poenaru, doar cerneala iți 

este  obstacol.  Dacă iți este frica să încerci, dacă îți 

este frică că vei da greș, oprește-te și  lasă trecutul 

să-ți demonstreze că poți! Singura ta limită în a reuși, 

ești Tu. Nu contează dacă ești român, rom sau orice alta 

nație, contează că dacă vrei.. și crezi in tine, poți. Toate 

personalitățile românești care și-au lasăt moștenire 

propriul nume, îți sunt reamintite în fiecare an de 1 Decembrie. Toate aceste persoane îți 

arată că, dacă ești român, nu numai că poți.. dar și ceea ce poți, sfârșește în a avea un efect 

asupra viitorului. Semnificația zilei de 1 Decembrie este cu mult mai amplă decat o poate 

descrie cineva, și asta deoarecee viitorul și trecutul nu pot fi niciodata in totalitate 

cunoscut și înțeles. Scopul acestei zile este acela de a-ți arăta cât de mult s-a putut și cât de 

mult se mai poate. Ziua de 1 Decembrie are rolul de a te face să zâmbești și să fi mândru că 

ești român.  Farmecul și esența acestei zile ești Tu. Tu cel care citești. Tu cel care te-ai 

nascut cu mult înainte de data din certificatul de naștere. Tu, cel care, vrea sa schimbe, sa 

faca din Casa o Acasa. Tu, eu, noi.  Ziua de 1 Decembrie nu este o zi, este o sărbătoare, o 

nouă șansă de a încerca, de a imbunătăți, de a realiza singurul lucru constant, si anume, 

schimbarea! 

Nakic Rahela—clasa a XII U 
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Marcela 

Melania 

Iovi 

Muzica -  o izbucnire a sufletului meu 
Marcela Melania Iovi este 

elevă a Liceului Teoretic 

Periam, în clasa a X-a R. Și, 

pentru că a fost remarcată 

la diferite concursuri și fes-

tivaluri județene, naționale 

și internationale, mi s-a pă-

rut normal să îi iau un in-

terviu pentru a afla mai 

multe detalii. 

 Marcela, știu că nu de mult 

ai obținut un premiu impor-

tant. Poți să-mi spui despre 

ce e vorba? 

În data de 29.12.2017 am 

reușit să mă calific, alături 

de Lucas Budescu, la Etapa 

Națională a unui Talent 

Show care va avea loc la 

Râmnicu Vâlcea. În cadrul 

preselecțiilor desfășurate în 

Arad, am cântat o 

compoziție proprie nu-

mită ,,Lucruri simple”.  

Apropo, ai participat în 

acest an și la concursul ”X 

Factor”. Cum a fost? 

Deși nu am trecut în etapa 

următoare, mereu am con-

siderat aceste concursuri o 

bună oportunitate de afir-

mare şi o rampă de lansare 

pentru multi artişti la 

început de drum. M-am 

gândit ca voi ajunge cândva 

la astfel de emisiuni, dar nu 

am crezut că atât de 

devreme. Deşi nu am 

obţinut voturile necesare 

pentru a merge mai de-

parte, prestaţia mea 

primind un singur „DA”, 

din partea lui Horia Bren-

ciu,  pot spune că am 

primit sfaturi bune de la cei 

patru juraţi, care mă vor 

ajuta să îmi  îmbunătăţesc  

tehnica pe viitor. Au făcut 

remarci destul de bune în 

legătură cu prestaţia mea. 

Nu mi-a fost frică de nici-

unul dintre juraţi şi mă bu-

cur că am avut ocazia să o 

cunosc pe Delia. Mi-am 

dorit asta foarte mult. 

               De-a lungul tim-

pului, ai participat la mai 

multe competiţii muzicale 

din Arad, Timişoara, 

Oradea şi chiar Bulgaria. 

Vrei să enumeri câteva din-

tre premiile obținute?  

 Desigur. Am participat la 

mai multe  concursuri unde 

am  obținut diverse premii:  

Festivalul Internațional 

Trixie, Bulgaria -Locul II 

(01.07.2017), Concurs 

Național de Interpretare 

Vocală Kharisma, Oradea-

Trofeul grupei 

(29.04.2017), Festivalul 

Național de Interpretare 

artistică ArtMusikFest, 

Arad - Premiu absolut 

(14.05.2017), Festivalul 

Național de muzică și 

dans ,,Batca”, Drăgășani 

- Locul I (11.06.2016) 

Ce faci în timpul liber?  

În ceea ce priveşte tim-

pul liber, vă mărturisesc  

că îl dedic tot muzicii. au 

ore de chitară și de te-

orie la Școala Populara 

de Arte din Arad precum 

și de canto la Palatul 

Copiilor. În acest an pot 

să zic că mi-am gasit 

foarte mulți oameni cu 

care pot colabora. Am o 

trupă  de cover-uri în 

Arad ,,Bad Cats”, pre-

cum și una de 

compoziții ,,Youth Gang” 

în Timișoara.  Îmi caut 

melodii noi, compun. Ni-

ciodată nu am luat 

muzica doar ca pe un 

hobby. Simt că nu aş 

putea să fac altceva, îmi 

doresc foarte mult o car-

ieră în acest domeniu şi 

sper să reuşesc. Întot-

deauna am simţit că 

muzica este, pentru 

mine, o   izbucnire a su-

fletului. 

Mult succes, Marcela ! 

   

    

Interviu  

realizat de  

Florin Roșca 
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Balul bobocilor - 2017  
                  Editia anuală a Balului Bobocilor, care a avut loc în seara de 14 octombrie 2017, a avut 

ca tema principală “The Great Gatsby”. Sala a fost decorată cu multe lumini și fum care care au 

oferit o atmosferă minunată.  

                   Tinerii din clasele a-9-a R și a-9-a U, au fost supuși la câteva probe hazlii de la bătaie cu 

baghete de pâine la epilat și machiat. 

                    Perechile care au creat atmosfera la petrecerea Marelui Gatsby au fost: 

      Demi Lovato și G. Eazy 

      Selena Gomez și The Weeknd 

      Nicole Scherzinger și 50 Cent 

      Miley Cyrus și Wiz Khalifa 

      Rihanna și Justin Timberlake  

      Pia Mia și Future  

      Dua Lipa și Drake 

      Shakira și Maluma 

      Nicki Minaj și Snoop Dogg 

      Katy Perry și J. Balvin 

      Bebe Rexha cu Jay-Z și Beyonce 

                      In acest an publicul a fost juriul! 

                      Marele invitat al lui Gatby a fost nu altul decât SHIFT. 

                     Au fost distribuite diplome și titluri mai multor paticipanţi 

(ex. Miss Popularitate), dar titlul cel mare a fost: Miss Boboc 2017 

primit de Drăgoiu Sonia-Maria și Mister Boboc 2017 primit de Cozma 

Marius-Vasile. 

                      Mulţumim tuturor sponsorilor, în special Primăriei Periam 

pentru ajutorul acordat.  

       Melora Matei 



GIS DAY 

GIS (sau SIG – Sisteme Informaționale Geografice) Day este un eveniment internațional care 

are loc anual în a 3-a zi de miercuri a lunii noiembrie. Șansele sunt că dacă ai mers cu un 

mijloc de transport în comun precum autobuz, tramvai sau chiar cu un taxi, ai beneficiat 

de avantajele aduse de această tehnologie.  

Ce este GIS? Pe scurt, reprezintă o simbioză între geografia clasică și era digitală a 

zilelor noastre. În trecut, de exemplu, pentru a merge în vacanță sau concediu oriunde în 

lume era necesară consultarea hărților fizice ale zonei de interes pentru a cunoaște rutele 

de acces pentru regiunea respectivă sau pentru a te orienta în spațiu. 

Era computerizată a luat aceste hărți imprimate pe o hârtie și le-a îmbunătățit într-o 

așa manieră încât în prezent orice telefon cu internet poate să le acceseze instant, de 

oriunde, fără taxă, printr-o atingere a ecranului. Îmbunătățirile precizate anterior variază 

în funcție de necesitatea utilizatorului la momentul respectiv: dacă ți-e foame și vrei să 

găsești cel mai apropiat fast food ce faci? Cauți pe net, iar instant primești un rezultat 

care precizează distanța celui mai apropiat local față de locul în care te aflii și pe lângă 

asta îți mai estimează durată timpului care ți-ar lua dacă te-ai deplasa pe jos, cu mașina 

sau autobuzul până acolo.  

Dar despre lucruri mai serioase, să luăm ca exemplu situațiile de urgență. 

Tehnologia numită „eCall” va fi introdusă obligatoriu în toate mașinile noi vândute în UE 

începând din 2018, iar scopul ei este acela de a scurta timpul de intervenție în cazul 

producerii unui accident rutier.  

Un mic dispozitiv montat în mașină va măsura toți parametrii de funcționare a 

acesteia, iar pe baza măsurătorilor obținute poate determina cu precizie atunci când are 

loc un accident, moment în care sistemul apelează automat disperceratul 112 și oferă 

toate informațiile necesare pentru o intervenție cât mai rapidă: viteza de impact, locația 

mașinii, direcția de deplasare, modelul mașinii, tipul carburantului etc, lucruri care pot 

reduce timpul de răspuns al salvatorilor cu până la 50%. Acest dispozitiv despre care 

vorbesc reprezintă esența GIS-ului: îmbunătățirea vieții omului. 

GIS este folosit și pentru a preveni cataclisme naturale. Cu ajutorul programelor de 

specialitate se pot simula efectele unei inundații subite în orice locație pe glob. Pe lângă 

asta se mai poate măsura și rata de topire a ghețarilor și efectele de lungă durată. Se poate 

determina tiparul de răspândire a precipitațiilor radioactive sau substanțelor chimice în 

cazul unui război. Utilizările GIS-ului sunt limitate doar de imaginația omului.  

Așa că data viitoare când setezi plictisit GPS-ul pentru a ajunge la o destinație mai 

rapid în oraș adu-ți aminte că niște sateliți care se află la o înălțime de 400 km deasupra 

ta și care se deplasează cu 28000 km/h sunt responsabili pentru efortul tău.      

12 dintre elevii școlii noastre, atât de la gimnaziu cât și de la liceu, au avut ocazia 

de a participa la GIS Day 2017 organizat de Facultatea de Geografie a Universității de 

Vest din Timișoara. Acestea sunt părerile lor. 

         Prof. Cassian Colban 
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GIS DAY— IMPRESII 
GIS DAY  - O EXPERIENȚĂ DE NEUTAT 

           Studenţii de la UVT s-au 

împrietenit cu noi rapid, iar,  după ne-

au împărţit în două echipe, prima 

rămânând înăuntru, iar a doua afară. 

Prima echipă s-a împrășiat la mai 

multe mese unde se aflau câte doi 

studenţi. Acolo puteam să desenăm, să 

învăţăm cum să creăm hărţi, să ne 

uităm prin ochelarii virtuali şi multe 

alte activitaţi de care nu ne puteam 

plictisi. A doua echipă s-a deplasat în 

curtea universității şi a primit  câte un 

GPS de care trebuia să se folosească pentru a găsi 

nişte cutiuţe în care se aflau  nişte litere. La sfârșitul 

activității, toate trebuiau adunate şi aranjate astfel 

încât să rezulte un cuvânt. Trebuiau găsite cele 4 

cutiuţe pentru ca ‘’misiunea’’ să fie îndeplinită.  Într-

un final, GIS DAY s-a dovedit a fi o experienţă de 

neuitat şi sper să mai aavem  ocazia de a participa  la 

astfel de proiecte                                                                                                                           

Dumitraş Cristiana, a VIII-a  

               GIS DAY –  a fost o activitate 

incredibil de interesantă, care s-a ţinut pe 

data de 15 Noiembrie 2017 la 

Universitatea de Vest din Timişoara. În 

cadrul căreia au participat 12 elevi dornici 

de cunoaştere ai liceului nostrum. Aici, 

am avut ocazia să învăţăm jucându-ne: 

prin vizualizare si creare de hărţi virtuale. 

Am reuşit să aflăm mai multe despre 

jocurile olimpice, despre incendiul din 

Londra din anul 1666 şi despre multe 

altele. Am învățat să folosim GPS-ul cu 

ajutorul unui joc ”Treasure Hunt”. Am 

fost plăcut surprinsă de căldura cu care 

am fost primiţi de către studenţi şi de 

toată răbdarea şi înţelegerea de care 

aceştia au dat dovadă. 

                                                                                                                                                      

Bucşe Theea, a IX-a R 



MAGIA CUVÂNTULUI 

Reciproc 

 

Hai să facem schimb pe schimb                         

De ecouri repetate                              

Poate o zi, poate un timp 

De gânduri amestecate. 

Să vezi haosul din mine 

Când nu știu ce să mai cred, 

Să văd liniștea din tine 

Ca să pot să te întreb, 

Și să-mi spui cum ți se pare 

Să facem schimb de gânduri 

oare? 

 

Sau dacă nu, mai bine poate 

Să comparăm cât noi am plâns 

Să-mi numeri lacrimile toate 

O oră nu ar fi de-ajuns, 

Dar în schimb în privirea ta 

Spune-mi de am ce număra 

Vrei tu să știi ce tare doare? 

Să facem schimd de lacrimi 

oare? 

 

Deci, hai să facem schimb pe 

schimb 

De sentiment, dar oare care? 

Chiar mi-ar plăcea să te conving 

Faci schimbul de iubire oare? 

Să simți cum inima îmi bate 

Doar când aud numele tău 

Să-ți fiu în gândurile toate 

Ziua sau noaptea, mai mereu. 

Să nu ai cum să înțelegi  

Cum de un gram de fericire  

Din partea ta poate schimba 

Un munte de dezamăgire. 

Și mi-ar plăcea când suntem doi 

Să vezi, uitându-te la mine 

Că-n inima e numai “noi” 

“Tu” de mai multe ori ca 

“mine”. 

Iar eu în locul tău să simt 

 

Cuvintele ce le-ai spus toate 

Să am ca scuză când te mint 

Că nu am vrut să suferi poate. 

 

Să te iubesc la modul în care  

Tu fără mine să nu poți, 

Să mă iubești atât de tare 

Și cât mai multe să suporți. 

 

O zi, atât să facem schimb 

Apoi luăm totul înapoi 

N-am să păstrez nimic, promit  

Deși vreau să rămânem noi. 

 

Și în final eu te-aș ruga 

Să-mi faci o ultimă favoare 

Spune-mi, dacă ești de acord 

Să facem schimb de inimi oare? 

 

Bran Bianca-Denisa 

Teama de a-mi spune părerea 

 

             Ziua de astăzi, la fel ca cele de 

până acum, a trecut înăbușindu-mi 

pentru a mia oara glasul. În fața ochilor 

atașați de siluete negre ce mă-nconjurau 

mi-am simțit plămânii sfârtecați și goliți 

de aer, iar o presiune atât de cunoscută 

mi-a apăsat trupul azvârlindu-mă din 

nou în amorțeala-mi familiară. 

              Zgomotul persista în jurul meu, 

dar eu nu mai auzeam nimic, doar 

revolta stârnită înăuntrul meu, care 

mocnea asemeni unui foc mereu stins de 

săgețiile aruncate de ochii lor și de 

tunetele din glasul acestora. Înăuntrul 

meu, valuri reci îmi loveau stâncile 

gândirii care erau odată ascuțite și 

înalte, dar care acum erau supuse unui 

proces de eroziune din cauza loviturilor 

repetate. Aripile mele lungi si frumoase, 

ce, odată mă înălțau deasupra solului, 

erau acum murdare și prăfuite, pentru 

că am fost de prea multe ori trântită la 

pământ și jumulită. Ochii, care înainte 

îmi sclipeau de dorința de a aduce un 

plus lumii din jurul meu, îmi lucesc acum 

din cauza lacrimilor ce mi se preling pe 

obraji. Corpul meu bine înfipt în pământ 

a început să tremure zguduit de felul în 

care cei din jurul meu mă judecau. 

Glasul meu era acum răgușit ca rezultat 

al sugrumărilor repetate care aveau ca 

scop amuțirea mea. Eram din nou izbită 

și țintuită de zidul suferinței si al rușinii. 

Și pentru ce? Pentru că am îndrăznit să 

îmi spun părerea? 

(continuare in pagina următoare) 



MAGIA CUVÂNTULUI 

Teama de a-mi spune părerea  (continuare) 

 

Să-mi explice cineva atunci cum ar trebui să funcționeze lumea din jur,  pentru că sunt din nou sfărâmată în bucăți 

și din nou zac întinsă și neajutorată, confuză, înconjurată de lumea formată din același siluete negre cu priviri 

tăioase, dar care acum zâmbesc, complet oarbe la situația reala ce îi înconjoară și la daunele pe care le provoacă, 

pentru că ei nu ne văd suferința de pe chip și, cu atât mai puțin, ei nu o simt. S-a ajuns să trăim într-o lume în care 

dacă durerea nu este fizică înseamnă că ea nu există. Ei se uită la noi preocupați mai mult de exterior și uită să 

verifice interiorul. Noi reprezentăm doar piese ale unui mecanism pe care le modifică și potrivesc după propriul 

plac fiind mai interesați doar de produsul finit, nu și de funcționalitatea lui. Vă doriți să păstrăm un zâmbet mare și 

luminos pe chip, dar rămâneți indiferenți la lacrimile noastre. 

Am ajuns la concluzia că e mai bine să tac, pentru că asta m-ar scuti de durerea de a fi ironizată. Și ce dacă părerea 

mea ar face diferența? Și ce dacă o idee de a mea ar putea schimba lumea? Opinia mea e nesemnificativă, 

insuficient de bună comparativ cu a lor. Ce dacă simt cum corpul mi se strânge într-un ghem mic și mă doare 

inima? Glasul meu nu va mai fi auzit. Nu are rost! Sau, cel puțin, asta e ceea ce le-ar plăcea lor să audă, dar nu le 

voi oferi această satisfacție. 

 Înecată în amar și lacrimi voi învăța să respir sub apă. Asurzită de zgomotul din jur, voi căuta și voi găsi 

refugiul linștii. Degeaba încercați să stingeți focul din mine, pentru că acolo va rămâne mereu un jăratec ce va arde 

continuu. Sfărâmați-mi stâncile și, în locul lor, eu voi ridica munți. Tăiați-mi aripile, dar în zadar, pentru că altele îmi 

vor crește și mă vor duce mai departe de nori. Ochii, ce lucesc acum din cauza lacrimilor, vor străluci a speranță 

mai puternic ca stelele, iar corpului meu cutremurat de vorbele voastre îi voi reface fundația. Izbiți-mă iar și iar de 

zidul suferinței, căci el va ceda în curând sub greutatea mea. 

 Cu sufletul plin de vânătăi îmi voi continua drumul. Voi simți frica, dar nu o voi lăsa să mă stăpânească ca în 

alte dăți, pentru că voi profitați de ea și, de aceea, o induceți de la vârste fragede. Dar a simți frica e omenește. Și 

chiar și voi care vreți să lăsați impresia că sunteți trupuri goale din marmură, reci și fără sufelete, o simțiți. 

Necunoscutul vă înspăimântă și vă este teamă să intrați pe o cărare pe care nu ați mai umblat. Alegeți mereu să 

mergeți pe aceiași potecă atât cunoscută și, întra-devăr, drumul acela este mai ușor de umblat și mai scurt, dar pe 

marginea lui nu vor crește niciodată flori. 

Ne numiți bolnavi, fiindcă nu ne înțelegeți punctul de vedere, pentru că nu coincide cu al vostru. Administrându-ne 

medicamentația greșită, creați efecte secundare nocive, pentru că, ce nu înțelegeți, vă înspăimântă, așa că 

încercați să tratați o boală ce nu există. 

 De aceea, eu sunt cea care vă spune că: ,,Nu are rost!” De ori câte ori mă veți face să răgușesc, mă voi 

întoarce țipând mai tare, iar, dacă vreodată veți reuși să mă amuțiți, o să mă întorc știind limbajul semnelor,  

pentru că puteți să îmi luați vocea, dar nu puteți opri mesajul. 

 

 Bran Bianca-Denisa – clasa a XI-a R 



Realitatea virtuală 

Cu toții folosim mai mult sau mai puțin tehnologia. Fie ca vorbim despre telefoane inteligente sau un 

ceas cu alarmă, tehnologia ne face viața mai lejeră. 

Prin realitate virtuală, înțelegem ambiața artificială creată pe calculator care oferă o simulare a realității 

atât de vrosimilă, încât utilizatorul poate căpăta impresia de prezență fizică, de obicei, cu ajutorul unor 

ochelari speciali cu cască. 

Primele origini ale realități virtuale au provenit din science fiction și au devenit realitate. 

 În 2010, Palmer Luckey a proiectat primul prototip intitulat “Oculus Rift”, care a avut  un impact enorm. 

Acest prototip, construit pe o cochilie a unei alt set de căști cu realitate virtuală, a fost capabil doar să 

urmărească rotația, având un câmp de vizibilitate de 360 de grade. 

Pe 25 martie 2014, Facebook cumpără Oculus VR pentru 2 miliarde de dolari. De atunci, industria 

prosperă, evoluând din ce în ce mai repede și dându-ne oportunitatea de a trăi un matrix al realității 

impus de noi. 

Tatu V. 

„Supercreierul” – o privire subiectivă 

 

La început, nu am crezut că o să fie atât de utilă. Am 

început să citesc această carte luna trecută,ea stârnindu-mi o 

curiozitate aparte.  Îi mulțumesc enorm celui care mi-a 

recomandat-o.  

Deepak Chopra și Rudolph Tanzi, autorii acestei cărți, 

vorbesc despre stăpânirea și modul de funcționare a creierului 

uman. Fără menajamente și într-un mod voalat, aceștia pun în 

temă o discuție despre un creier care scapă de blocajele cu care 

l-a pricopsit natura. Subiectul cărții este o cale atipică spre 

libertate si fericire. 

Ideea cărții este următoarea: prin cultivarea conștiintei 

de sine, creierul ajunge șă își depășească limitele impuse de el 

însuși. ”Supercreierul” pune la îndoială cele mai  răspândite 

mituri despre creier si personalitatea umană,creându-ți o nouă 

perspectivă asupra vieții tale și a celor din jur. 

Această carte este adresată celor dornici de cunoaștere a 

personalitați umane.  

Vă urez lectură plăcută!  

Vlad T. , clasa a IX-a R 

 



        Se pare că, dupa un început prost de 

sezon cu două înfrângeri în primele două 

meciuri,” Dragonii albaștri” si-au luat avânt și 

au legat primele două victorii ale acestui 

început de sezon cu echipele din Biled si cu 

”HC Lupii Arad”.  În ultimul meci, disputat în 

deplasare  cu cei de la ”HC Lupii Arad”,  

Dragonii au obtinut o victorie la o diferență 

de 4 puncte, scor 34-30.  

  Cu un lot tânăr, format  din: Ungureanu 

Darius, Tutulea Adrian, Muset Razvan, Groza Adrian, de altfel,selectat la națională , 

Groza Răzvan, Groza Liviu, Jula Andrei, Cioropar Raul, Ciapa Adrian, Marius Cozma, 

Tamas Danut si jucătorul, dar si antrenorul Blaga Sebastian, au obtinut o victorie 

bine meritată. 

Sperăm ca echipa noastră să obțină rezultate deoasebite în toate competițiile ce 

vor urma. Desigur, suntem ”Toți pentru AVÂNTUL”! 

                                                         Sergiu 

Toți pentru AVÂNTUL 



Semnificația colindului 

           Crăciunul aduce cu el magia colindelor care răsună peste tot în jurul nostru, încă de la începutul lunii 

decembrie.  Cuvântul colind are o semnificație aparte și el, chiar dacă ne este prea puțin cunoscută astăzi: 

cântec de rugăciune și bucurie. Chiar de nu mai asociem rugăciunea colindului, totuși bucuria a rămas expresia 

fundamentală a minunatelor cântece de iarnă ale românilor.  

          Originea exactă a colindelor românești nu se cunoaște, deși se presupune că au crescut din cântecele 

ritualice asociate schimbării anotimpurilor și solstițiului de iarnă. Ulterior, prin pătrunderea creștinismului, 

spiritul românesc și-a manifestat creativitatea în direcția cea mai dragă sufletului, slăvirea Celui Preaînalt.  

         Colindele se cântă în multe ale locuri din lumea creștină, iar unele au pătruns odată cu mijloacele de 

comunicație modernă și la noi, totuși, niciuna dintre ele nu redă emoția Crăciunului pentru sufletul românesc 

mai bine decât cele cu refrenetradiționale, adânc întipărite în subconștientul colectiv. 

         Traditia spune ca de 

Craciun se deschide cerul si este 

vazut, de catre cei buni, 

Dumnezeu stand cu sfintii si 

ingerii la masa. Copiii nascuti de 

Craciun sau de Anul Nou sunt 

norocosi.   

          În decursul istoriei 

noastre, colindele au circulat pe 

cale orală, adică prin viu grai, 

ele fiind consemnate în scris şi 

notate muzical, mult mai târziu, 

îndeosebi pe filele cărţilor de 

strană, pe ceasloave şi minee, 

dar strânse şi în colecţii de colinde şi predate de dascăli de biserici. Dar unde şi cine anume a plămădit aceste 

frumoase colinde? Cu certitudine în sânul Bisericii-mamă a neamului nostru au apărut aceste comori şi licăriri de 

lumină, fiind creaţia sfântă a poporului nostru, străbătut de o negrăită sensibilitate şi de la începuturile sale, 

mărturisitor al credinţei creştine celei adevărate. De aceea, până astăzi colindele revarsă asupra tuturor celor 

care le cântă şi le ascultă lumina cunoştinţei de Dumnezeu, întărind credinţa ortodoxă, pace şi bucurie 

dumnezeiască.   

 

                                Andreea Dumitraș 



Colinde vechi de la bunica  

Cer boieri bogaţi 

Dă-i Domnului Doamne 

Dumnezău ne-o dat 

Dă-i Domnului Doamne 

On pom rămurat 

Dă-i Domnului Doamne 

De mere-ncărcat 

Dă-i Domnului Doamne 

Vântul trăgănară 

Dă-i Domnului Doamne 

Merele pticară 

Dă-i Domnului Doamne 

Şi înjerii viniau 

Dă-i Domnului Doamne 

Şi le culegeau 

Dă-i Domnului Doamne 

Şi le împărţeau 

Dă-i Domnului Doamne 

Pe la sufleţele 

Dă-i Domnului Doamne 

Să mânce şi ele 

Sus în poarta Raiului 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Este-o masă rotoneasă 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

După masă cine şade 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Maica Sfântă de ceteşte 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

C-on păhar galbin în mână 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Tot închină şi suspină 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Vin înjerii de o-ntreabă 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Ce suspini măicuţă dragă 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Da io cum n-oi suspina 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Că sunt oameni pă pământ 

Şi-ai linu-i linu, reloi linu 

Când să scoală nu să spală 



Curiozități biologice 

                Pe Pământ există în total 50.000 de plante comestibile, dar doar mai puţin de 150 din ele sunt 

consumate de oamenii din întreaga lume, dintre care doar trei: orezul, porumbul şi grâul, furnizează 60 

la sută din caloriile derivate din produsele alimentare pe care le mâncăm. 

                 Bambusul este planta lemnoasă care creşte cel mai repede. Acesta poate creşte până la 3 cm 

într-o singură oră. 

                 Cel mai bătrân arbore din lume are aproximativ 5000 de ani. Acesta creşte in Africa răsăriteană 

şi este un baobab. 

                  Femeia clipește de două ori mai des decât bărbatul  

                  Cel mai inalt arbore de pe Terra se afla în California şi atinge înălţimea de 112,83 m. 

                  Ochii caprelor au pupile dreptunghiulare, care le oferă posibilitatea de a avea o vedere mult 

mai amplă şi a se proteja de animalele de pradă. 

                  Cangurul este singurul mamifer cu picioare care nu poate să meargă cu spatele.     

                    Pisicile dorm în medie 70% din viaţa lor, ceea ce înseamnă că o pisică în vârstă de nouă ani a 

fost trează timp de numai 3 ani.                                                               

                  Strănutul iese din gură cu o viteza de peste 160 km/h. 

                 Râsul micşorează nivelul hormonilor stresului şi întăreşte sistemul imunitar 

                 Suntem programaţi genetic să trăim 100 de ani. Alegerile nesănătoase şi stilul de viaţă ne 

scurtează însă foarte mult viaţa                           

  

Bucșe Theea      

                    



Știați că... 

 Prima atestare documentară a Periamului datează 

din 1332, cu numele Priamus, aparținând de județul 

Cenad, dar localitatea este cu mult mai veche. 

Proprietarul satului era Bechey Imre, adjunctul lui fiind 

Blasius de Priamus. La 1514, iobagii răzvrătiți conduși de 

Gheorghe Doja au distrus-o. Nu mult mai târziu, Banatul 

fiind cucerit de turci, devine reședință de sângeac. În 

perioada ocupației turcești, se depopulează foarte mult, astfel încât la 1657, conform 

mărturiilor istorice, mai avea doar 7 case. 

 Actualul Liceu Teoretic, unde se desfășoară procesul educational pentru elevii 

claselor IX- XII, a fost construit între anii 1911-1012, după planurile arhitectului Erwin 

Otto Sarkany din Budapesta, fiind destinată educației băieților. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalia Cozma 

 

Matematică distractivă 
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Periam, 

 

În noaptea de dinainte de 1 

decembrie 1989. 

                        de Adrian Păunescu 

Versuri pentru oamenii din Periam. 

 

Sunt oameni pretutindeni pe pământ, 

Aşa precum vrea cerul sfânt să-i 

cearnă, 

Şi oameni mari cât toată lumea sunt 

La Periam, într-un Banat de iarnă. 

 

Eu i-am văzut şi jur pe viața lor, 

Cu prea puțină vreme de odihnă, 

Că ei, de când se nasc până ce mor, 

Copiilor, cu trudă, li se-nchină. 

 

Şi case fac şi câmpul şi-l muncesc, 

Mai bine, mai fecund decât oriunde, 

Şi duc în ei destinul omenesc 

Şi zilnic datoria îi pătrunde. (...) 


