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 Ziua armate române a fost 
marcată şi în unitatea noastră şcolară. 
Pe data de 25 octombrie 2016, elevii 
clasei a XI-a Uman A, au prezentat o 
serie de proiecte în format  
powerpoint, sub coordonarea 
doamnei profesoare de istorie Dascăl 
Jenica. Eleva Raluca Ungurean a 
prezentat   o serie de slideuri despre 
“Mișcarea antihitleristă din 9 mai 
1945”, Ema Achim a prezentat 
evenimentele privitoare la  “Lovitura 
de stat din 23 august 1944”, iar 
Andreea Gui, a arătat prin proiecţie, 
însemnătatea  Ziua armatei române 
în seria evenimetelor comemorative 
ale istoriei patriei noastre. 

  

Laurenţiu Roman, cls. XI UA Îndrumător: prof. Dascăl Jenica 
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 Pe data de 24 septembrie 2016, într-o 
zi însorită dar puţin friguroasă de sâmbătă, 
profesori şi elevi de la liceul nostru şi de la 
şcoala din Nădab au participat la Campania de 
curăţenie naţională Let`s Do It. În prealabil 
cadrele didactice s-au înscris pe site-ul 
arădean efectverde.ro cu un număr variabil de 
elevi, iar sâmbăta, după întâlnirea în faţa 
Consiliului Local al oraşului Chişineu-Criş, 
domnul viceprimar a împărţit voluntarilor 
mănuşi şi saci menajeri pentru colectarea 
deşeurilor din raza localităţilor Chişineu-Criş 
şi Nădab.  

La această campanie voluntară au 
participat în total 126 de elevi: 90 de la clasele 
gimnaziale şi liceale de la unitatea noastră 
şcolară şi 36 elevi ai claselor primare şi 
gimnaziale Nădab. Elevii coordonaţi de cele 
17 cadre didactice prezente, au fost împărţiţi 
în trei echipe: elevii din clasele liceale au 
ecologizat partea dinspre strada Gării şi 
drumul spre ieşire înspre localitatea Sintea 
Mare, elevii de la gimnaziu centrul oraşului 
Chişineu-Criş şi drumul spre comuna 
Socodor, iar elevii din Nădab au curăţat 
străzile din interiorul satului. 
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La sfârşitul acţiunii s-au colectat în 
total 47 de saci menajeri plini, care au şi fost 
adunaţi şi transportaţi de firma RER Oradea. 
Coordonatorul activităţii a trimis datele 
statistice ale acţiunii la organizatorii judeţeni 
şi naţionali „Let`s Do It România”, fotografii 
şi un filmuleţ care se poate urmri pe youtube 
pe linkul: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf4EDqy
MO0g . Ca răspuns, de la organizatorul 
naţional pe lângă felicitări, a precizat că şcoala 
noastră a fost una dintre cele mai active la 
scară naţională după numărul de participanţi 
implicaţi şi numărul sacilor colectaţi. 

Elevii au fost entuziasmaţi de această 
activitate, dar totuşi chiar copii din clasele a 
V-a, au remarcat faptul că cel mai util ar fi o 
educaţie ecologică atât a elevilor cât şi a 
adulţilor pentru a ne menţine oraşul frumos şi 
curat în continuare.  

Chiar dacă asemenea activităţi sunt 
rare la scară naţională şi locală, nu trebuie să 
uităm că dacă semeni  o faptă, culegi un 
obicei; dacă semeni un obicei, culegi un 
caracter; iar dacă semeni caractere, culegi 
respect și asiguri destinele unei comunități. 

  

profesor Sime Sorin 
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Pe data de 31 octombrie se serbează în cele şase ţări riverane Mării Negre,  ziua acestei mări 
printr-o serie de activităţi din domeniul geografic, istoric şi biologic – ecologic. La Liceul Teoretic  
„Mihai Veliciu” a avut loc în ziua de astăzi un simpozion legat de partea românească a Mării Negre 
sub coordonarea doamnei profesoare de biologie Misarăş Loredana şi a domnului profesor de 
geografie Sime Sorin. Au participat elevii claselor a VIII-a A şi a XII-a Uman, clase care au în 
programa şcolară lecţii legate de Marea Neagră, în sala CDI a şcolii. 

După o scurtă introducere prin care s-a arătat de ce este necesar să ne amintim de Marea 
Neagră chiar şi în localităţi situate departe de ţărm, precum oraşul nostru, eleva Buzgău Mădălina a 
prezentat însemnătatea zilei şi cauza care a dus la sărbătorirea zilei, iar eleva Şuvei Denisa a punctat 
aspecte legate de caracterizarea geografică a mării. Între timp au avut loc două prezentări powerpoint 
pe fundal muzical, legate de caracteristicile geografico-ecologice ale Mării Negre. Au fost proiectate 
şi mici filmuleţe legate de staţiunile „perle” ale litoralului românesc, despre istoricul Insulei Şerpilor 
şi a Canalului Dunărea-Marea Neagră, s-au arătat prin prezentare şi filmuleţe adaptarea vieţuitoarelor 
şi fauna Mării Negre. Elevi din ambele clase precum Sabău Andreea, Frătean Ioana, Kiss Kitti şi 
Măgulean Ionuţ, au recitat poezii legate de mare. S-a ascultat şi o poezie transpusă pe muzică folk, iar 
în final după discuţii legate de atracţiile turistice şi „comorile” pe care ne oferă Marea Neagră, s-a 
vizionat Imnul staţiunii Costineşti în ritmuri  muzicale moderne. Domna director adjunct, Badea 
Cristina, invitată la această activitate a felicitat elevii şi profesorii care au organizat şi au participat la 
acestă activitate. Filmuleţul deapre această activitate se poate viziona pe youtube, la adresa: 
https://www.youtube.com/watch?v=XHyn8Cq2rDQ 

  

Mirgoace Damian, clasa a XII a U Îndrumător: prof. Misarăş Loredana 

https://www.youtube.com/watch?v=XHyn8Cq2rDQ
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Cu prilejul Zilei Internaţionale a Alimentaţiei, în luna octombrie 2016, la Liceul 
Teoretic „Mihai Veliciu” Chişineu-Criş, elevii clasei a X-a Ştiinţe ale Naturii, sub 
coordonarea d-nei profesoare de biologie Misarăş Loredana,  diriginta clasei, au oferit o 
minunată şi variată expoziţie culinară din tradiţiile gastronomice ale unor state. 
Grupaţi, elevii au reprezentat prin mâncăruri tipice realizate de căre ei,  ţări precum 
Turcia, Italia, Spania şi România.  

Au fost  prezentate şi degustate preparate, precum pizza, spagetti, rafaello, 
şaorma, zacusca, halviţa, paella, etc.  Atmosfera expoziţională a  fost colorată de elevii 
Dănilă Marius şi Faur Fernando, care au interpretat la saxofon melodii populare 
româneşti. Felicitări doamnei profesoare şi elevilor pentru  iniţiativă şi organizare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gaidaci Naomi, clasa a X a St. Îndrumător: prof. Sime Sorin 
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Motivat de succesul de anul trecut, la Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” s-a 
continuat şi în acest an şcolar organizarea unor activităţi legate de geografia culturală şi 
de patriotism local, prin realizarea unor simpozioane şi prezentări legate de tradiţiile 
gastronomice din zona Crişului Alb şi a Crişului Negru, cu elevii claselor a XII-a.  

Iniţial, li s-a cerut elevilor elaborarea unor portofolii şi a eventualelor planşe 
legate de modul de prepararea şi descrierea unor produse gastronomice din localitatea 
natală, pe secţiuni: clasa a XII-a Uman – produse şi preparate din carne, clasa a XII-a 
Ştiinţe – produse care se îmbuteliază în sticle şi borcane, iar clasa a XII-a – deserturi, 
prăjituri, plăcinte. Elevii au investigat, au luat interviuri din satul, comuna, oraşul natal, 
au realizat fotografii sau desene şi au alcătuit portofolii menţionând şi sursele de 
informare ale temelor scrise şi prezentate.  
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La întâlnirea în sălile de clasă, la 
orele de geografie în minutele alocate, s-au 
evaluat lucrările şi s-au trecut la discuţii 
interesante legate de diferenţe şi desosebiri 
în ceea ce priveşte modul de preparare, 
reţete şi unele tradiţii locale legate de 
produsele prezentate de la o localitate la 
alta, de la un obicei la altul. 

Cele 75 de lucrări şi planşe ale 
elevilor au fost prezentate şi expuse pe 
holul clădirii principale, începând din data 
de 29 noiembrie 2016, alături de unele 
obiecte „muzeistice” de bucătărie şi 
eventuale „mostre” de preparate, în cadrul 
unei activităţi de amploare care a vizat 
sărbătorirea Zilei Sfântului Apostol Andrei 
şi Ziua Naţională a României. 

Felicitări elevilor celor trei clase, 
pentru o foarte bună implicare şi pentru 
activitatea pe care au animat-o cu succes. 

Un filmuleţ realizat despre această 
activitate se poate viziona pe linkul: 
https://www.youtube.com/watch?v=AyfK
msfI1YY 

  

profesor Sime Sorin 
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Stimați profesori, părinti,dragi colegi, prieteni, vă spunem ” Bună Seara” și bine ați 
venit în Vestul Sălbatic!- așa avea să înceapă o seară de excepție la Liceul Teoretic „Mihai 
Veliciu”. După 2 luni de repetiții, după 2 luni de eforturi depuse atât de organizatori,cât și de 
boboci, urma să arătăm și lumii ce am construit noi.  
 Totul a început în luna septembrie, când am recrutat bobocii și am început repetițiile. 
Inițial, timiditatea dintre boboci și organizatori și-a spus cuvântul, însă la scurt timp, aceasta a 
fost depășită și am devenit o mare familie, am comunicat unii cu ceilalți, ne-am făcut diverse 
surprize și mai mult repetițiile s-au bazat pe distracție, de pe urma cărora am rămas cu multe 
amintiri frumoase. În seara de 11 noiembrie, toată lumea era pregătită, aranjată și plină de 
emoții. Trebuie să recunoaștem că, fără ajutorul diriginților claselor a 11-a : Palcu Amelia, 
Duma Gabriela, Roman Dana și Pavel Florin, dar și al consilierului educativ Sime Sorin și al 
profesorului Preda Octavian, drumul parcurs de noi ar fi fost mult mai plin de obstacole. Toată 
lumea ne-a fost alături și am primit susținere din partea multor persoane la care nu ne-am fi 
așteptat. 
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   Seara balului a trecut aproape pe nesimțite, trecând prin tot felul de 
 sentimente, de la agonie la extaz. Câștigătorii titlului de Miss și Mister 
 Boboc au fost Șerban Simina și Moț Răzvan, dar pentru organizatori, 

 toți bobocii au fost câștigători și am învățat să apreciem calitățile și defectele tuturor. La 
aproximativ 2 luni după trecerea balului, am organizat o excursie împreună cu toți bobocii 
care au vrut să ne însoțească și a fost una foarte reușită, păstrând vii toate legăturile și 
prieteniile formate. 
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 Organizarea balului bobocilor a fost o experiență de neuitat și 
recomand tuturor să se implice pentru că nu o să le pară rău și de asemenea 
recomand și bobocilor să participe! În momentul de față, tuturor celor 
implicați ne este foarte dor de orele petrecute la repetiții și tot ceea ce mai 
putem face este să ne aducem aminte cu drag de toate întâmplările haioase de 
acolo!. 

 
  

Dragoș Mădălina, clasa a XI a R Îndrumător: prof. Sime Sorin 
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 Elevii claselor a XI UB şi XII U, sub 
coordonarea doamnei profesoare Dascăl Jenica 
şi a doamnei bibliotecar Bianca Miron, au 
comemorat marţi, 15 noiembrie 2016, 98 de ani 
de la Unirea Bucovinei cu România. Cu acest 
prilej, doamna profesoară Dascăl Jenica a vorbit 
despre românii din Bucovina sub regimul 
sovietic şi situaţia lor în Ucraina independentă 
dintre anii 1991 – 2016. 

S-a prezentat viaţa românilor, sub 
aspectul şcolilor, presei, emisiunilor radio-TV, 
arătându-se că acestea reprezintă forme de 
manifestare românească, de păstrare a 
tradiţiilor, limbii, culturii şi identităţii 
româneşti. 

S-a vorbit despre eforturile depuse de 
statul român, care şi-a declarat oficial poziţia de 
respectare a independenţei şi integrităţii 
teritoriale a Ucrainei, pentru a sprijini cu 
acordul statului ucrainian, construcţia de şcoli, 
grădiniţe, alocarea de fonduri pentru românii 
din Transcarpatia şi înmulţirea proiectelor 
culturale între comunităţile româneşti din 
Ucraina şi România. 

În continuare, eleva Tămaş Adina din 
clasa a XII-a Uman, a prezentat în powerpoint 
istoricul provinciei româneşti, Bucuvina; eleva 
Borbil Denisa (XII U) a prezentat personalitatea 
lui Iancu Flondor şi lupta lui pentru Unirea 
Bucovinei cu România; eleva Larisa Demeter 
(XII U) a prezentat personalitatea lui Ferdinand 
I Întregitorul, care a sancţionat actele de unire a 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu 
România, încoronându-se în 1922 la Alba Iulia 
ca rege al României Mari. Carmin Ranca (XII 
U) a prezentat crâmpeie din frumuseţile 
naturale ale Bucovinei, tradiţii, portul naţional 
şi edificii care au avut un rol istoric, militar, 
cultural (ca cetatea Hotinului sau Universitatea 
de la Cernăuţi). 
     Eleva Mager Andreea din clasa a VII-a A, a 
interpretat melodia „Cântă cucu-n Bucovina” 
sub îndrumarea doamnei bibliotecar Bianca 
Miron. Acest cântec a produs o puternică 
emoţie şi a stârnit ropote de aplauze. 

  

Tămaş Adina, clasa a XII a U Îndrumător: prof. Sime Sorin 
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În perioada 14 – 18 noimbrie 2016, la Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” din Chişineu-Criş au 
avut loc o serie de activităţi în cadrul SĂPTĂMÂNII EDUCAŢIEI GLOBALE, tema acestui program 
european fiind pentru acest an „Împreună pentru o lume a păcii”. Programul este facilitat de Centrul 
Nord – Sud al Consiliului European care se află la a 18-a ediţie. 
     În unitatea noastră şcolară, elevi din mai multe clase gimnaziale şi liceale şi-au etalat aspiraţiile 
creative literare, artistice şi istorice, aceştia fiind coordonaţi de un grup  inimos de cadre didactice, 
care nu au pregetat să-şi sacrifice o parte din timpul lor liber, pentru a îndruma şi coordona copiii în 
aceste activităţi. Astfel, au participat elevi de la gimnaziu din clasele a VIII-a B, a VII-a A, a VI-a B, a 
VII-a C şi elevi de la liceu, din clasele a IX-a Uman A, a XI-a Uman B şi a XII-a Uman.  

Activităţile noastre au avut un spectru larg în mozaicul evenimentelor săptămânii: expoziţii de 
desene tematice despre pace, simpozioane pe teme istorice, eseuri, creaţii proprii literare, compuneri, 
portofolii,  recital de poezii şi de cântece, simpozon legat de laureaţii premiului Nobel pentru pace. 
Cadrele didactice care au îndrumat şi coordonat aceste activităţi au fost: d-na profesoară Stancu Aura, 
d-na profesoară Dascăl Jenica, d-na profesoară Badea Cristina, d-na profesoară Codrean Flavia, d-l 
profesor Ion Laurenţiu şi d-l profesor Sime Sorin. 

Un filmuleţ care reflectă mai în ansamblu evenimentele săptămânii se poate viziona accesând 
linkul: https://www.youtube.com/watch?v=mNP1AY7ZqXk . 
 

  

    

    

profesor Sime Sorin 
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În data de 5 octombrie 2016, de 
Ziua Educaţiei, a avut loc în şcoala 
noastră vernisajul expoziţiei “WORLD 
SPACE WEEK - Săptămâna Spaţiului 
Cosmic”, unde au fost angrenaţi elevi 
ai claselor a V-a şi a IX-a, sub 
îndrumarea profesorilor de geografie ai 
şcolii: dl. Sime Sorin şi d-na. Chiş 
Livia.  

Săptămâna Mondială a Spaţiului 
Cosmic este o sărbătoare internaţională 
dedicată explorării spațiale, ştiinţei, 
tehnologiei şi a contribuţiilor acestora 
la îmbunătăţirea condiţiei umane. 
Adunarea Generală a ONU a declarat, 
în anul 1999, ca acest eveniment să 
aibă loc în fiecare an între 4-10 
Octombrie, sărbătorind astfel lansarea 
de către URSS, pe 4 Octombrie 1957, a 
primului satelit artificial al Terrei, 
Sputnik 1, care a deschis calea 
explorării spaţiului cosmic şi semnarea, 
la 10 Octombrie 1967, a Tratatului 
asupra principiilor care guvernează 
activităţile statelor în explorarea 
paşnică a spaţiului cosmic, inclusiv a 
Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti. În 
februarie 1958 SUA au trimis în spațiu 
un al doilea satelit, Vanguard 2, care a 
transmis semnale mai bine de 6 ani. 

Elevii claselor a V-a şi a IX-a, 
care au în programa şcolară la orele de 
geografie lecţii legate de Univers, 
sistem solar şi cosmologie, au fost 
invitaţi să participle cu lucrări care au 
fost apoi expuse pe holul şcolii: clasele 
gimnaziale cu desene şi lucrări de 
grafică, iar cele liceale cu portofolii, 
planşe şi machete tridimensionale. 
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Creativitatea nemărginită a 
elevilor a oferit deliciul expoziţiei, care 
s-a bucurat de un succes nu numai în 
rândul celor care au asistat la 
vernisajul expoziţiei: cadre didactice şi 
elevi, dar şi pe platform grupurilor 
internaţionale şi naţionale unde au fost 
încărcate produsele finale, sub formă 
de poze şi un filmuleţ. După ce în 
prealabil lucrările sortate au fost 
expuse pe holul liceului, domnul 
profesor Sime Sorin a deschis 
expoziţia, arătând importanţa zilei şi a 
săptămânii pe care o celebrăm, a 
prezentat împreună cu elevii care au 
expus, fiecare lucrare în parte, 
ingeniozitatea unor mulaje care 
reprezintă sistemul solar, acurateţea 
modelării Pământului şi a Lunii în 
miniatură, fantezia de care dau dovadă 
copiii mai mici din clasele a V-a, 
pasiunea în cercetarea marcată în 
portofoliile realizate. Activitatea a fost 
înscrisă pe grupul internaţional 
http://www.worldspaceweek.org .  

Pe plan mondial au avut loc 
simultan peste 1200 de activităţi atât în 
şcoli cât şi în instituţii de tip ONG, pe 
plan naţional ţara noastră se mândreşte 
cu un aport impresionabil de actvităţi, 
ajungând chiar pe locurile fruntaşe 
după numărul de participanţi şi de 
activităţi, iar în judeţul Arad, putem să 
ne mândrim că şi-au dat concursul doar 
două licee, una dintre aceste fiind 
Liceul Teoretic “Mihai Veliciu” 
Chişineu-Criş. 

 
  

 

 

 

 

 

Moţ Răzvan, clasa a IX a UA Îndrumător: prof. Sime Sorin 



 

 
16 

Activitate geografică cu elevii claselor a X-a Uman 
 

Pe data de 30 ianuarie 2017, în incinta sălii CDI a şcolii noastre, a avut loc o activitate 
geografică cu cei 56 de elevi ai claselor a X-a Uman A şi B. Sub coordonarea domnului profesor de 
geografie Sime Sorin, elevii au pregătit din timp lucrări în format powerpoint, cuprinzând prezentarea 
a câte 28 de oraşe mari de tip metropole pentru fiecare clasă în parte.                Activitatea s-a dorit a fi 
o mini-competiţie între elevii celor două clase. Astfel, elevii ne-au călăuzit spre călătorii virtuale în 
oraşe precum Londra, Moscova, New York, Tokyo, Mumbay, Rio de Janeiro, Cairo, etc. S-au realizat 
lucrări ample despre aceste oraşe, în care au avut loc descrieri ale cadrului natural, istoric, lucruri 
unice şi interesante, dezvoltarea economică, evoluţia demografică. 

S-au purtat o serie discuţii la nivelul oraşelor, iar elevii au fost entuziasmaţi de cuprinsul 
lucrărilor colegilor de clasă şi au fost impulsionaţi de a crea fişiere atractive, care au făcut ca acastă 
activitate să aibă continuitate în viitor. 

Un filmuleţ care arată activitatea noastră, se poate viziona accesând linkul: 
https://www.youtube.com/watch?v=dy3APo1GMZQ 

  

  

  

  

Popa Alex, clasa a X a UA Îndrumător: prof. Sime Sorin 
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Hour of Code (Ora de Programare) este o mișcare globală ce a atins zeci de milioane de elevi 
și studenți din peste 180+ de țări. Oricine, oriunde poate organiza un eveniment Hour of Code. 
Tutorialele de o oră sunt traduse în peste 40 de limbi. Nu ai nevoie de cunoștințe speciale. 

Elevii claselor a VII-a, a VIII-a și a IX-a ai Liceului Teoretic “Mihai Veliciu” din orașul 
Chișineu-Criș, județul Arad au susținut în data de 8 decembrie 2016 un concurs educațional online 
care le-a testat abilitățile și cunoștințele în domeniul programării.  

Ora de programare a reprezentat crearea unor fulgi și modele formate cu ajutorul unor pași 
algoritmici, cu scopul ca Anna și Elsa să exploreze magia și frumusețea gheții. 

Concursul a avut peste 400.000 de participanți în România, cu un feedback impresionant de la 
elevi și profesori. Bucuria copiilor când reușeau să treacă de încă un nivel al jocului a fost la fel de 
intensă atât la cei mici, cât și la cei mari. Acest concurs a reprezentat o posibilitate de a experimenta 
lucruri noi pentru cei care încă nu studiază programarea. Deja scurt introduși în cadrul informaticii, 
elevii de clasa a IX-a au reușit să completeze testul fără prea multe dificultăți, în timp ce elevii de 
clasele mai mici au întâmpinat unele complicații pe alocuri.  

“Ora de Programare mi s-a părut un sprijin și deși a fost un concurs de nivel mediu, pentru noi, 
elevii de liceu, nu a fost ceva ieșit din comun, având deja cunoștințe în domeniul informaticii și al 
matematicii, având chiar și elemente de logică care pun în practică funcțiile creierului. Evident că voi 
accepta să particip la asemenea concursuri dacă o să mai am oportunitatea.” afirmă Done Ștefan elev 
din clasa a IX-a 

“Concursul intitulat Ora de Programare mi s-a părut o experiență foarte interesantă și 
captivantă, cu toate că nivelul de dificultate nu a fost foarte ridicat. Cu siguranță doresc să particip și 
în anii ce urmează!” afirmă Mladin Demian, elev, clasa a VIII-a 

 
  

Hevesi Robert, clasa a IX a R Îndrumător: prof. Dana Preda 



 

 
18 

The day of 17th February, at 
“Mihai Veliciu” Highschool, was marked 
by the arrival of a young American boy, 
named Luke Bambrick, whose residence 
is in Detroit, Michigan.  He succeeded to 
captivate the students, from the smallest 
to the elder ones, by presenting American 
culture, the educational system and 
teaching each of them a lesson of life.         

Luke impressed by his friendly 
character and his cheerful attitude, 
showing them that all wishes can come 
true, they just have to fight for them. The 
targeted grades were 12th R and 12th U, 
which were coordinated by their English 
teacher, Duma Gabriela-Maria. 

Ziua de 17 Februarie, la Liceul 
Teoretic "Mihai Veliciu", a fost marcată 
de sosirea unui tânăr american pe nume 
Luke Bambrick a cărui reședință se află 
în Detroit, Michigan. Acesta a reușit să 
captiveze elevii, de la cei mai mici la cei 
mai mari, prin prezentarea culturii 
americane, sistemului de învățământ, 
învățându-ne pe fiecare o lecție de viață.  

Luke a impresionat prin caracterul 
său prietenos și atitudinea sa veselă, 
arătându-ne că toate dorințele se pot 
împlini, trebuie doar să luptăm pentru 
ele. 
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They have created a small 
PowerPoint Presentation of Romania’s 
beauties. The open English classes, were 
held for students who were eager to learn 
more about USA, the country of most 
opportunities and possibilities .  Those 
moments were captured by teacher Sime 
Sorin, who filmed and immortalized this 
activity. 
(https://www.youtube.com/watch?v=Ak0
Ye2CWRf8). Therefore, the  students 
have found answers to the questions that 
haunted them and Luke succeed to learn 
more about Romanian people and about 
Romania. In the next years, thanks to 
teacher Duma Gabriela-Maria and with 
the consent of the headmistress  of our 
school, Palcu Amelia, there will be other 
open classes with other American 
students. 

Clasele țintă au fost clasa a 12-a R 
și a 12-U, care sub îndrumarea doamnei 
profesoare Duma Gabriela-Maria, au 
conceput o mică prezentare power point 
despre frumusețile României.  

Orele deschise de engleză s-au 
desfășurat în favoarea elevilor, care au 
fost dornici să afle cât mai multe despre 
SUA, țara celor mai multe oportunități. 
Momentele au fost surprinse de către 
domnul profesor Sime Sorin , care a 
filmat și imortalizat această activitate. 
Prin urmare, elevii au găsit răspunsuri la 
întrebările care ii „bântuiau”, iar Luck a 
reușit sa cunoască mai bine oamenii și 
țara noastră, urmând ca in următorii ani 
să se mai desfășoare ore deschise cu alți 
studenți americani cu consimţământul 
doamnei director Palcu Amelia. 

  

Student:  Pocei Claudia, 12th Real Teacher: Duma Gabriela 
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Mărţişorul (1 Martie)  este o sărbătoare tradiţională românească a primăverii, a 
prospeţimii,  a bucuriei, a victoriei binelui împotriva răului. Cu această ocazie 
persoanele de sex  feminin primesc mici cadouri, obiecte decorative (mărţişoare), legate 
cu un şnur alb-roşu, ca simboluri aducătoare de noroc şi bunăstare. Roşul este 
considerat culoarea primăverii, iar albul culoarea iernii. Se asociază de obicei flori 
timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul." 

An de an de 1 Martie ne recăpătăm speranţa, optimismul, credinţa în mai bine şi 
sporul în  toate. Martie este momentul în care oamenii încep să caute primul ghiocel, ca 
semn al venirii  primăverii cu adevarat. Acum frigul începe să se împletească cu razele 
soarelui, întunericul cu lumina şi după o iarnă grea, cu omăt  mare, învinge viaţa, 
primăvara, soarele. Acest triumf al reînvierii şi  regenerării este invocat prin Marţişorul 
pe care-l dăruim celor dragi, ca mic semn ce ne dorim să le  aducă fericire şi noroc. 
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Cu acest prilej, 1 Martie 2017, s-a desfăşurat în liceul nostru a IX-a ediţie a 
concursului regional ,,MARŢIŞORUL - TRADIŢIE ŞI SIMBOL” activitate înscrisă în 
calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene, organizat de doamnele 
învăţătoare Jivan Dana, Lipovanu Cornelia şi Moţ Floare. 

Şi de acestă dată, holurile clădirii claselor primare din Chişineu – Criş, au fost 
împodobite cu felicitări şi mărţişoare ale elevilor din şcola noastră şi din întreaga ţară. 
Această expoziţie a fost cu vânzare, fiecare exponat costând 1 leu. Suma adunată va fi 
donată copiilor aflaţi în suferinţă, fiindcă ,,Dar din dar se face rai !”. Faptul că această 
activitate a fost un succes, dovedesc imaginile de mai jos. 

  

Înv.  Moţ Floare 



 

 
22 

La data de 17.02.2017, echipa Liceului Teoretic “Mihai Veliciu” a participat la 
concursul “Istorie și societate în dimensiune virtuală” , etapa județeană , obținând 
rezultate remarcabile astfel : Bocu Daiana – premiul I, Barna Paula – premiul II (pagini 
Web), Reghiș Casian – premul II (soft educațional), Mager Andrei – premiul III (soft 
educațional), Manda Paula – premiul III (pagini Web), Borza Diana, Murvai Beatrix, 
Popa Răzvan, Sârbu Ioan, Dudaș Octavian – mentiuni.  

Felicitări întregii echipe ! 

  



 

 
23 

Pacea este de multe ori atmosfera cea mai placută dintre oameni. De multe ori ţine o legatură 
între ei de lungă durată, şi este chiar o binecuvântare. De-a lungul anilor oamenii nu ştiau cu exactitate 
ce este pacea datorită războaielor. Încă din antichitate, teama, agitaţia și tulburarea au sădit în inimile 
oamenilor frica de aproape orice. Pacea dispare în momentul în care două sau mai multe persoane au 
opinii diferite, lucru ce duce la un conflict, care poate afecta tot ce se afla în jur, de la natură şi pâna la 
oameni. Gândiţi-vă, câte evenimente din istorie au ajutat la dispariţia păcii : lagărele, războaiele 
mondiale, etc. Omul de multe ori a renunţat la pace pentru mai multe motive. Dar cel mai întâlnit 
motiv este puterea. Deoarece orice om cunoscut din istorie a adus neliniște între oameni, pentru că 
dorea ca el să fie dominant si nu alţii. Dorea ca el să deţina controlul întregii lumi.  

Vorbim despre trecut dar acest spirit există şi în ziua de astăzi. Împotrivirea, relaţiile, ideile, 
perseverenţa negativă încurajează oamenii spre război. Pâna acum am vorbit despre antonimul păcii, 
însa de acum vreau sa vorbesc despre adevăratul ei sens. Pacea, după cum spuneam este o atmosferă 
care unește oamenii. Imaginaţi-vă un loc în care nu există replici dure, bătăi, crime, ci doar pace. Un 
loc în care toată lumea se înţelege şi există dragoste de semeni. De multe ori unii oameni au încercat 
să creeze un astfel de loc, sau măcar să îl transforme. De aceea, pe lângă faptul ca nu au reuşit, au avut 
un deznodământ destul de tragic şi neplăcut, pentru că s-au împotrivit celor dominanţi care au o putere 
mai mare şi care au instalat imediat în mintea oameniilor ideile lor.   Chiar dacă multe rele s-au 
întâmplat de-a lungul timpului pământului, câteva date mai importante şi interesante care au ieşit în 
evidenţă în faţa păcii :     

Motto-ul păcii : „Pacea nu este decât o scurtă pauză între două războaie!” ...spunea Constantin 
Kiriţescu. Termenul de pace provine din limba latină numită PAX. Ca simbol al păcii este foarte 
recunoscut pasărea numită porumbel. Părerea personală este aceea că, a fost ales datorită purităţii sale.  

Câteva persoane care au fost onorate datorită unor acţiuni să le fie înmânat premiul Nobel : 
Ernst Mayr-1992, Michael Shermen-2001, Niles Eldredge-1972, S.J. Gould- 1977, Joan V. 
Bondourant-1988 ONU-Universitate a păcii cu capitala la Namur, Belgia care este deasemenea 
capitala mondială a păcii. Câţiva autori, dornici de pace şi poate amărâţi de lipsa ei au lăsat in urma 
lor nişte cugetări :  
„Pacea înseamnă libertate fără grijă.” „Pacea nu este absenţa războiului.” „Pacea este o stare a 
minţii dată de liniştea sufletului.” 124 de premii Nobel au fost înmânate, dintre care 100 au fost 
persoane care rămân importante şi astăzi, iar 24 au fost universităţi înfiinţate în numele păcii. În 
concluzie, pacea ne ţine uniţi. Unde e pace există înţelegere, simpatie, dragoste şi chiar sacrificiu! 

 

  

Viviane Țărmure, clasa a VII a C 
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TRISTEȚEA DOARE 
 
Îi aud pașii venind spre mine 
Pare ireal, de necrezut. 
Aș spune că voi fi bine, 
Nici eu nu aș fi crezut. 
 
La început era totul bine 
În schimb, acum nici nu vorbim. 
Inima-mi e aproape goală 
Dacă aș putea-o înlocui... 

MISTERUL 
 
Misterul te cuprinde, 
Iar viața stă în loc 
De parcă s-a oprit timpul 
În viața de apoi. 

PUR ȘI SIMPLU EU 
Amintirile se rup precum petalele uscate 
Urmăresc fluturii, sunt pierdută-n vise spulberate. 
E în regulă dacă mă prăbușesc, e în regulă dacă mă rănesc. 
Destinul meu stupid râde de mine. Lasă-mă să alerg, 
Ceva îmi spune că va fi mai bine. Lasă-mă să plec... 
 

  

Branc Emanuela,  casa a IX a UB 

Chindriș Otilia, clasa a IX a UB 
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Totul a început încă de la finele semestrului I al anului şcolar 2016-2017, când la 
o şedinţă a Consiliului Şcolar al Elevilor preşedintele acestuia, Patricia Haica,  a dorit 
să investigheze doleanţele membrilor consiliului, referitoare la activităţile care s-ar 
putea derula în şcoala noastră. Una dintre cerinţe a fost promovarea valorilor artistice 
ale elevilor talentaţi în diferite domenii.  
     Mi-am luat inima-n dinţi şi am conceput un proiect aprobat de direcţiunea şcolii, 
după care am şi pornit la treabă. Am ţinut cont de o serie de obiective, precum: 
dezvoltarea interesului pentru promovarea artei și a culturii, realizarea de filme cu 
elevii talentați în domeniul artisitic și literar al școlii, promovarea creativității în rândul 
elevilor, motivarea elevilor pentru a-și descoperi și valorifica optim personalitatea și 
caracterul propriu, expoziție, mini-concert și recital al protagoniștilor din filmele 
prezentate. 
     Fiind conştient de aportul siteurilor de socializare din viaţa noastră de zi cu zi, am 
considerat că acestea pot fi foarte utile în procesele de promovare ale talentelor. Iniţial 
am realizat o investigaţie în rândul elevilor, după care i-am invitat în faţa camerei de 
filmat pentru un scurt filmuleţ realizat despre ei. Desigur, am cerut acordul elevilor, 
pentru ca filmuleţele realizate să fie mediatizate pe youtube, vimeo, facebook. Am fost 
foarte plăcut surprins de entuziasmul elevilor,  de feedbackul pozitiv, cei mai mulţi 
elevi dorind să fie promovaţi, lăsându-şi inhibiţiile la o parte. Puţini au fost cei care m-
au refuzat, dar asta o pun pe seama timidităţii, mai ales după ce au văzut succesul 
privind aportul de  vizionare şi laudele aduse primilor protagonişti din filme. 
     Activităţile se derulează strict după terminarea orelor de curs, după ora 14, 
protagoniştii talentaţi în domeniul artei, exprimându-şi valenţele prin interpretarea unor 
melodii, expoziţii, dans, etc. Urmează un scurt interviu, pentru a face ca elevul să fie 
mai bine cunoscut şi o mică prezentare. Speranţa mea lăuntrică este ca aceşti minunaţi 
talentaţi ai şcolii să fie promovaţi mai departe de persoane mai competente decât mine, 
să le pot da un imbold pozitiv într-o carieră artistică. Am reuşit cu 18 elevi să 
imortalizez şi să prelucrez în tot atâtea filmuleţe, cu o durată medie de 5-6 minute 
momente mult apreciate de comunitatea noastră locală. Dintre aceste filme deja am 
postat 9, cu o rată de aproximativ 3 filme postate de-a lungul a două săptămâni.  
     Sunt elevi care în continuare îşi aşteaptă rândul, urmând ca în final, până la sfârşitul 
semestrului să fie produse şi postate aproximativ 25-30 de filme. Ultimul filmuleţ, 
dacă-mi ies calculele, va fi o surpiză. 
     Ţin să mulţumesc persoanelor care m-au sprijint în acest proiect, care tot timpul m-
au susţinut: doamna director Palcu Amelia, care a apreciat talentul elevilor filmaţi; 
doamna Miron Bianca – bibliotecara şcolii nostre care oricând ne-a pus la dispoziţie 
sala din CDI pentru a realiza activităţile, doamna profesoară de muzică Poteraş 
Ramona, care a venit cu sugestii deosebite de promovare şi eleva Haica Patricia, care 
tot timpul a avut un cuvânt bun de spus şi idei în realizarea filmuleţelor.  
     Mai jos, se pot citi şase dintre interviurile din filmuleţele postate şi linkul care duce 
spre filmuleţele youtube. 

  

profesor Sime Sorin 
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GABRIELA CUTE, clasa a X-a UB 
 
Sime Sorin (S.S)- Gabriela, de când desenezi?  
Cute Gabriela (C.G)- De mulți ani, cred că am început de când eram mică și am tot perfecționat în 
timp ce desenam. Dacă desenez mai mult cu atât învăț mai bine.  
S.S- Te-au remarcat profesorii de desen?  
C.G- Da, și domnul profesor de desen, fostul diriginte.  
S.S- Ai avut si expoziții în școală sau arta ta a fost promovată undeva?  
C.G- La niște concursuri, am participat.  
S.S- De unde-i pasiunea, a fost cineva care ți-a inspirat aceasta pasiune pentru desen?  
C.G- Mamei mele știu că-i plăcea să deseneze și mie mi-a plăcut de mică și am tot desenat și am 
vazut că-mi place, am continuat să fac asta.  
S.S- Nu ți-ai dori, să te impulsionezi să faci o școală populară de arte?  
C.G- Nu știu, mă mai gândesc la asta , încă mai am timp.  
S.S- Îți dezvolți foarte mult tehnica și văd că ai o fantezie foarte bogată, eşti creativă.  Cum te vezi 
peste 5-10 ani? Legat de facultate? 
C.G- Nu prea, nu știu, sper sa fie tot în domeniul acesta pentru că îmi place foarte mult.  
S.S- Legat de design?  
C.G- Da.  
S.S- Ce culori folosești tu de regulă?  
C.G- Alb-negru îmi place mai mult.  
S.S- Deci tuș?  
C.G- Da. 
S.S- Cum îţi concepi lucrările? Când ai în minte o idee cum o concepi? Sau merge mâna și o concepe 
ea? 
C.G- Depinde de starea pe care o am și la ce mă gândesc, ce vreau să fac, mai caut să văd ce au mai 
făcut și alte persoane, cum au încercat, cum vreau să fac.  
S.S- Da, fiecare desen este o stare sufletească. Cei mai mari pictori, așa poți să-i cunoști mai bine, 
văzându-le operele, așa e și cu muzica, așa și cu desenele pe care le faci . Gabriela, mult succes mai 
departe, nu te lăsa, vreau să văd și alte desene și în continuare; eu vreau să mai fac cu tine un filmuleț 
cu alte desene ceea ce înseamna că te pui să mai desenezi. Succes!  
C.G- Mulțumesc! 
https://www.youtube.com/watch?v=rvk6yIASSnM 
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ANDREI MAGER, clasa a XI-a Real 
 
Intro: Salut! Eu sunt Andrei Mager. Sunt în clasa a XI-a R la Liceul Teoretic ‘’Mihai Veliciu’’ din 
Chișineu-Criș și îmi place să cânt la chitară. 
Sime Sorin (SS) : Andrei, de unde pasiunea pentru muzică? 
Andrei Mager (AM) : Greu de zis…Am simțit că muzica îmi oferă un refugiu. De fiecare dată când 
eram stresat sau aveam nevoie de ajutor iar ceilalți nu mă ajutau și mai ales, fiind în pragul pubertății, 
am simțit un mare ajutor din partea muzicii și ascultam orice gen, devenind astfel mai universal. 
SS : În familie mai este cineva care cântă? 
AM : Tata. El este preot și cântă vocal iar de la el am moștenit și chitara pe care el n-a folosit-o 
niciodată și bunicul care cânta și el în biserică. 
SS : Ai luat lecții de undeva sau ai învățat de unul singur? 
AM : La început, am încercat să-mi găsesc profesor. Din păcate, acesta voia să mă îngrădească în 
stilul de muzică adoptat de el. Am zis nu și am învățat singur. 
SS : Exersezi zilnic? 
AM : Nu chiar zilnic. Când simt nevoia, pun mâna pe chitară. 
SS : Cât timp exersezi într-o zi? 
AM : Pierd vreo două ore pe zi deoarece, dacă învăț un cântec, îl iau pe bucăți și mă întind cu el pe o 
lună fiindcă până la urmă e un hobby, nu o obligație. 
SS : Atunci când ești pe scenă, de exemplu, balul bobocilor sau festivitățile organizate de școala 
noastră, îți ia foarte mult să înveți o piesă muzicală? 
AM : Nu atât cât îmi ia s-o repet, până îmi iese cât mai bine. Mai ales, dacă cooperez cu cineva, 
trebuie să ne întâlnim să repetăm să iasă totul perfect. 
SS : Ai un artist preferat? 
AM : Pe stilul adoptat de mine ar fi Passenger. Sunt foarte universal în ceea ce privește genurile 
muzicale.  
SS : Pe viitor, vrei să continui cu muzica? 
AM : Deocamdată, vreau să rămână  un hobby fiindcă vreau să excelez în domeniul IT și să devin 
web designer sau inginer. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6f3VoMwfI 
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GEORGE BIRTA, clasa a XI-a Uman A 
 
Sime Sorin (SS) : De unde pasiunea pentru saxofon?  
Birta George (BG): Pasiunea am întâlnit-o înca de mic , îmi plăcea muzica populară şi 
aveam nişte prieteni care cântau şi am zis să încerc şi eu.  
S.S.: Te-a îndrumat cineva tocmai către saxofon?  
B.G.: Am fost îndrumat de către tatăl meu, însă a fost dorinţa mea .  
S.S.: Tatăl tău ştie să cânte la un instrument? 
B.G.: Nu, dar a făcut dansuri populare şi îi place muzica aceasta .  
S.S.: Văd că ai un saxofon mai deosebit, l-ai primit recent? 
B.G.: Da, l-am primit recent dar am şi muncit pentru el . 
S.S.: Înseamnă că eşti şi chemat de obicei la unele evenimente? 
B.G.: Da, merg la evenimente, nunţi, botezuri.  
S.S.: Am auzit ca mergi şi la o şcoală populară.  
B.G.: Da, urmez Şcoala Populară de Arte din Timişoara, unde îl am ca profesor pe Iova 
Daniel . Pe viitor mi-ar plăcea să termin şcoala aceasta şi să termin o facultate de 
muzică.  
S.S.: Tot pe saxofon?  
B.G.: Da.  
S.S.: Pe alt instrument nu ai încercat?  
B.G.: Poate că o să învăţ puţin şi din acordeon , deoarece îmi place . 
S.S.: Foarte bine! Nu te lăsa! 
B.G.: Mulţumesc! 
https://www.youtube.com/watch?v=_qHtV89wSIE 

  



 

 
29 

MIHAI PAVEL, clasa a IX-a Real 
 
Sorin Sime (SS) De unde este pasiunea aceasta 
pentru muzică? 
Mihai Pavel (MP) A avut tatăl meu un acordeon, iar 
el fiind preot a învățat pe note, și mi-a explicat și 
mie notele la câteva colinde și de aici mi-a pornit 
pasiunea. Apoi, m-am dus la „Palatul Copiilor”, 
unde am învățat la domnul profesor Curea 
Constantin, iar peste doi ani am ajuns să fiu elevul 
lui Liviu Birta, acordeonistul de la „Rapsozii 
Zărandului”, maestru adevărat, liber-profesionist, pe 
care îl salut și îl respect pentru ce m-a învățat, și 
pentru persoana care este! 
SS: Frumos, frumos că aud așa ceva, că elevul își 
respectă profesorul care îi este aproape, cum spui. 
Cânți singur, sau într-o trupă?? 
MP: Sunt într-o trupă cu niște băieți. M-am 
împrietenit cu ei pe calculator. 
SS:  Ei la ce instrumente cântă? 
MP: Doi sunt la saxofon, unul cu vocea şi altul cu 
orga. 
SS: Vă pregătiți intens? 
MP: Da, aproape săptămână de săptămână. 
SS: Câte ore îți ia așa, o cântare? 
MP: Una, două, depinde de cântare, de 
complexitatea ei. 
SS: Și ați fost deja invitați la evenimente mai 
deosebite? 
MP: Da. În 8 iulie o să avem un majorat la Zăbrani, 
și am fost și la câteva chefuri împreună cu ei. 
SS: Vrei să iți continui și peste 5-10 ani în viitor 
talentul tău muzical să prospere? 
MP: Da. Nu va pieri niciodată! O să continui și 
studiile, să termin liceul cu bine, și apoi să mă ajute 
Dumnezeu să ajung la facultate! 

SS: Ce facultate? 
MP: Poli, sper. 
SS: O! Deja ești hotărât, la Timișoara. Care este 
genul tău de muzică preferat? 
MP: Muzica populară românească autentică, folclor 
adevărat, și sârbească. 
SS: Poţi să-mi spui niște interpreți consacrați? 
MP: Sigur! Din Serbia, preferatul meu este Aca 
Nikolic Cergar, foarte bun armonicaș, iar din 
România îmi place de Deian Galetin , Paul Stângă, 
de profesorul meu, de asemenea, și mulți alții, Corin 
Irimia. 
SS: E greu să cânți la acordeon, pentru că azi când 
ne-am întâlnit, ai venit cu ditamai geamantanul, 
gentocul, și nu-i tot una să-l tot cari. Alții cântă 
vocal, alții duc un saxofon, care are geanta totuși 
mai mică, deci tot are o greutate mă gândesc. Ce 
greutate are? 
MP 9,2 kilograme. 
SS: 9 kilograme 200!! Și asta, tot purtat! 
MP: Da. Dar vreau să îmi fac o husă pentru el, ca 
să-l pot duce în spate. 
SS: Și după un eveniment la care cânți cu grupul, nu 
îți este greu, la umeri, la spate? 
MP: Ba da! Se simte. Fiecare meserie are avantajele 
și dezavantaje. 
Avantaje, că pot să îmi fac armonia, pot să fac 
vocea a doua, să cânt primă, să-mi țin armonie 
singur. 
SS:  Și atunci hai să vedem. Asta e armonia. 
MP: Da, bașii. Pot ține armonie și la bași și la clape. 
SS: Și atunci, clapele astea de aici? 
MP: Sunt regiștrii. Schimb puterea sunetului cu 
ajutorul lor. 
SS: Seamănă cu bordul unui avion, cu aşa de multe 
„butoane”. Și astea de aici? 
MP: Sunt bașii. Sunt 120 în total. 
SS: Și fără să te uiți, tu îți dai seama fiecare unde e. 
MP: Da, după reperul Do major. După el îmi dau 
seama. 
SS: Și de obicei, când înveți o melodie nouă, sau 
când auzi o melodie nouă, atunci, cum e mai ușor, 
după ureche sau mai mult după partitură? 
MP: Mai ușor este după ureche. 
SS: Părinții sunt tare mândri de tine... 
MP: Sunt. Aș putea spune. 
SS: Mai ales ca deja ai cântat la  „Balul bobocilor”, 
la Târgul de Crăciun. Eu îţi doresc mult succes și 
spor înainte! Vreau să te văd așa şi în continuare! 
MP: Mulțumesc frumos! 
https://www.youtube.com/watch?v=FXP5Bh_3q6g 
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ELIZA JIDA, clasa a XI-a Uman A 
 
Sime Sorin (SS) : Eliza, de cât timp cânţi? 
Eliza Jida (EJ) : La pian de 5 ani jumate, la flaut de un an jumate. 
SS : Ai mai încercat şi alte instrumente? 
Ej : Da, cânt la 8 instrumente în total : pian, flaut, fluier, piculină, ocarină, clarinet, nai, harpă. 
SS : Eşti multilateral dezvoltată şi daca nu luăm asta, o păsărică mi-a şoptit că eşti bună şi-n aerobic! 
EJ : Da, eu aşa zic! 
SS : Ai luat şi acolo nişte diplome… şi la desen! Tot ce înseamnă  artă . Desenul l-ai moştenit de la mămica? 
EJ: Da! 
SS:  Deci o familie cu adevărat  artistică. Unde faci şcoala, unde înveţi să cânţi, în Arad? 
EJ : Da, flaut fac în particular, iar pian la Şcoala Populară de Artă . 
SS :  Poţi să-mi spui şi numele profesorilor?  Cinste lor că te-au învăţat ! 
EJ:  Pian fac cu prof. Andreea Boca, iar flaut cu prof. Cristina Farca. 
SS : Felicitări lor şi felicitări ţie pentru ce ai învăţat! Te-am văzut la mai multe festivaluri şi competiţii unde ai 
luat premii deosebite, ai onorat şcoala şi te-ai onorat pe tine însuţi cu o serie de medalii şi de cupe! 
EJ :  La început am cântat în cor, la biserică şi acolo făceam cu prof. Angelica Bontău. Ea mi-a spus că am o 
voce foarte bună şi că, daca nu aş vrea să fac ceva în sensul ăsta. Atunci am vorbit cu mama să mă dea la ore şi 
am început cu ea pianul. Acolo am văzut şi alţi copii care cântau la pian şi mi-am zis să încerc şi eu.  Am făcut 
cu ea patru ani, după care m-am dus la Şcoala Populară de Artă. 
SS : Cât exersezi pe zi? 
EJ : Aproximativ patru ore. 
SS : Nu este defavorabil învăţării? Sau,  poţi să-ţi împarţi timpul liber şi pentru învăţat şi pentru muzică? 
EJ : Pot să împart ! 
SS : De obicei care este instrumentul cel mai nevoiaş,  la care trebuie sa repeţi cel mai mult ? 
EJ : Pianul, pentru că la pian cel puţin trei ore pe zi trebuie să studiez, la flaut nu-i  aşa  de mult, mult mai 
puţin. 
SS:  Cum te vezi peste 10 ani? 
EJ : Vreau să dau examen la Conservator la Cluj şi doresc să devin profesoară de muzică, pentru că tot timpul 
mi-a plăcut să învăţ copiii, să am satisfacţia că am reuşit să-i învăţ ceva, din ce am ştiut eu. Mi-aş dori să-mi 
fac poate o şcoală particulară de muzică dacă o sa am posibilităţi. 
SS : Doamne ajută! La cum văd că merge şi ce ambiţii ai… Ai compozitori, interpreţi  preferaţi? 
EJ : Îmi place foarte mult la pian Yiruma, e un sud-corean contemporan, care îmi place atât ca interpret cât şi 
compozitor, îmi dă o stare de bine, adică simt aşa, că mă relaxez şi că mă detaşez de tot ceea ce este în jurul 
meu, când cânt muzica lui. Îmi transmite o emoţie, are piese foarte triste şi mie îmi place în general muzica 
tristă, mă impresionează. 
SS :  Sperăm, că acest filmuleţ  să-l vadă foarte multă lume şi să-l aprecieze. Felicitări şi succes pe mai departe ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LXokpcipdRk 
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PAULA BARNA, clasa a XI-a Real 
 
Sorin Sime (SS): - Paula, de când cânți? 
Paula Barna (PB): - Cânt încă de la grădiniță, însă n-
am dezvoltat chiar de atunci acest talent, l-am 
dezvoltat din clasa a IX-a, când am mers la o 
profesoară de canto, de la Colegiul de Arte “Sabin 
Drăgoi”. 
SS: - Da, și cine este profesoara ? 
PB: - Doamna Felicia Fleter. 
SS: - Și acum îți continui studiile acolo? 
PB: - Da. 
SS: - De unde pasiunea asta? Cine ți-a descoperit 
vocea? 
PB: - Cred că doamna educatoare, însă cum am spus, 
nu am continuat chiar de atunci și pasiunea mea 
pentru muzică a tot crescut si m-am tot rugat de 
mama să ma ducă la canto. 
SS: - Și părerea mamei care a fost? 
PB: - Mama m-a susținut tot timpul. 
SS: - Mai este cineva în familie care cântă, care are 
înclinații artistice? 
PB: - Toată familia mea are înclinații artistice, însă ei 
nu au dezvoltat niciodată acest talent. 
SS: - Ce gen de muzică îți place să cânți? 
PB: - Îmi place să cânt pop, însă îmi place să cânt și 
muzică rock. 
SS: - Ai un artist sau o formație preferată, pe care 
oricând o poți asculta, la radio sau oriunde? 
PB: - În principiu, îmi place orice artist care cântă 
genul meu de muzică, însă o apreciez cel mai mult pe 
Celine Dion și venind vorba de rock, îmi place mult 
Talisman, Scorpions, Queen, Roxette, Bon Jovi. 
SS: - Cum te simţi pe scenă? 
PB: - În lumea mea. 
SS: - Vezi spectatorii în acel moment sau atunci tu 
ești într-o stare așa mai meditativă? 

PB: - Chiar îi văd și chiar mă simt bine că ei sunt 
acolo. 
SS: - Mă gândesc, că atunci când te susțin și aplaudă 
euforia crește …. 
PB: - Culmea euforiei. 
SS: - Cum te vezi în viitor? 
PB: - În viitor eu vreau să continui ce am început și 
să ajung căt mai sus și sper să fie ceva. 
SS: - Vrei să participi și la concursuri? 
PB: - Chiar aș vrea. 
SS: - Până acuma ai participat? 
PB: - Am participat, dar la concursuri mai mici, 
organizate la Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi”. 
SS: - Vocea ţi-e deosebită, mă mira că până acum nu 
ai fost la mai multe concursuri. Premii ai luat? 
PB: - Da. 
SS:  Poți să îmi spui și ce fel de premii? 
PB: - În primul an am luat locul 2 și anul trecut am 
luat două locuri 1. 
SS: - Bravo! Şi asta la nivelul județului Arad? 
PB: - Da. 
SS: - Termini clasa a XII-a, acuma ești în clasa a XI-
a, mai este încă, ai așa o idee cam ce vrei să faci 
dupa ce termini liceul, facultatea? 
PB: - Am zis că vreau să continui cu matematica și 
paralel să fac și muzică. 
SS: - Deci muzica rămane pe planul B, ca tip de 
hobby? 
PB: - Nu chiar hobby, vreau să o dezvolt și mai 
să îmi fac și mai mult timp pentru muzică, față de 
timp am acum. 
SS: - Ai dori să participi la un concurs mai mare, de 
tip național, dupa aceea?  
PB - Să știți că da, cu Vocea Romaniei sau Românii 
au talent, într-un fel m-aș promova. 
SS: - Foarte bine. Așa și trebuie. Mult succes îți 
doresc în viață, cu talentul tău, pe viitor să te auzim 
tot mai mult și chiar pe posturile de televizor şi la 
radio. Succes! 
PB: - Mulţumesc mult. 
https://www.youtube.com/watch?v=n9y2IStC1xQ 
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Mergeau în tren un ardelean și un oltean... Începe 
ardeleanul să mănânce niște slană cu roșii și cu branză. 

Olteanului i se face foame, și-și zice în gand: "Dacă 
intru în vorbă cu ăsta, poate îmi dă și mie ceva". Se 
hotărăște așadar și deschide vorba. 

- Pe mine ma cheamă Ionescu. 
La care baciu ardelean se uită calm la el și zice: 

- Apoi dacă te cheamă du-te... 
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