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PERSEVERENȚA
de

MARIANA DOICU

O definiție din DEX sau una
contextuală poate fi la fel de
coerentă în descoperirea facilă a
lexemului
perseverență.
Noi,
profesorii, ne dorim, de fiecare
dată, să constatăm un real progres
la elevii de la clasele la care
predăm, dar acest aspect nu este
relevant pentru elevi. Nu am uitat!
Aceasta este revista voastră. Eu nu
sunt un intrus, ci un liant care are
un scop din care faceți parte doar
voi. Perseverez în a înțelege că voi
sunteți singura mea sursă de
inspirație și nădăjduiesc să cred că
veți fi perseverenți pe parcursul
întregii existențe. Scopul poate
scuza
mijloacele
numai
dacă
obiectivul este nobil, iar parcursul
atingerii lui nu este înfiorător.
Fiecare dintre noi, dintre profesori,
vrem să fiți buni la disciplina pe
care o predăm la orele de curs, voi
vreți să fiți cei mai buni în
activitățile pe care le iubiți și bine
ar fi să puteți să iubiți la infinit, iar
aceasta să vă fie cea mai de preț
conexiune cu perseverența din
propria viață.
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Contează ce vor profesorii? Mai puțin,
evident. Contează ce vă doriți, voi, elevii?
Întotdeauna!!!
Poate
în
această
intersecție ne unim forțele. Se gândește
cineva, oare, care sunt nevoile voastre
pentru a crea un maxim acces la
obținerea performanțelor voastre? Poate
că da, poate că… nu, dar cu siguranță nu
ne este prea simplu de realizat acest
ultimatum al existenței profesionale. Cât
mai avem de așteptat? Nici măcar un
moment, pentru că noi vrem de la voi
acțiune, deci avem de oferit doar
încurajare și profesionalism. Rămâne de
văzut cât de ușor le putem întrepătrunde
și cât de perseverenți vom fi noi înșine.
Vrem prea mult unii de la ații și
nejustificat nu avem timp să facem ceea
ce ne place, ceea ce ne mulțumește și
ceea ce îi mulțumește pe ceilalți. Despre
relativul
timp,
cunoaștem
teorii
științifice, care ne sunt de folos până la
proba contrarie. Ne tot întrebăm, care
mai de care, dacă putem să fim mai buni,
dacă avem suficiente resurse emoționale
să îndurăm un parcurs extrem de sinuos
al propriei noastre perseverențe și
renunțăm la luptă prea ușor. Avem prea
multe griji indiferent de vârstă, avem
prea multe priorități și nu mai avem
timp să perseverăm și să atingem un
rezultat pe care ni-l dorim. Tot ce ne
rămâne este să nu renunțăm, pentru că
putem, încă, să perseverăm și pentru că
energia noastră este regenerabilă, o vom
folosi la maximum pentru a demonstra
că suntem mai buni decât toți cei care ne
cunosc. Acest cuvânt al meu este pentru
încurajarea voastră, a acelora care
înțelegeți tot ce v-am transmis cu un
scop pe care voi înșivă vi l-ați propus. Nu
renunțați!

https://ro.pinterest.com/
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ANXIETATE ȘI DEPRESIE
de Silviu Constantin, clasa a Xi-a F
O serie de aspecte pot
să favorizeze apariția
depresiei și anxietății.
·Schimbare majoră în
viață;
·Pierderea unei
persoane dragi;
·Nașterea unui copil;
·Singurătatea;
·Stres;
·Consum de alcool sau
droguri;
·Boli majore

A

nxietatea este o emoție La nivel fizic ai putea experimenta bătăi
normală și adesea sănătoasă. Cu puternice ale inimii, transpirație,
tremur, respirație accelerată, tensiune
toate acestea, atunci când o
musculară în anumite zone ale corpului.
persoană simte în mod regulat
Vei observa că ambele, atât frica, cât si
niveluri disproporționate de
anxietatea, îți pot pune probleme de
anxietate, ar putea deveni o
concentrare.
tulburare medicală.
Anxietatea este o emoție negativă, în
Depresia înseamnă închiderea
lipsa unui stimul real periculos, unde
energiei. Atunci când subiectul
amenințarea este anticipată, prin
este infricoşat şi neînţeles,
scenarii imaginate.
Frica este rezultatul unui pericol
depresia reprezintă o cale de
scăpare. Prin depresie, subiectul iminent.
Anxietatea este rezultatul unei
ajunge la un consens cu sinele:
zero energie, zero responsabilităţi, amenințări sau pericol imaginat.
Simptomele depresiei la copii si
atenţie maximă.
adolescenti:
Atât frica, cât și anxietatea pot
La copiii mici, simptomele pot include
provoca tulburări fizice. Ambele
tristețe, iritabilitate, grijă, dureri, refuzul
pot activa ca răspuns al
de a merge la școală, subponderalitate. .
organismului reacția “luptă sau
fugi”.

https://ro.pinterest.com/

La adolescenți, simptomele pot include
tristețe, iritabilitate, sentimente negative și
sentimentul lipsei de valoare, furie,
performanțe scăzute la școală și absenteism,
sentimentul că nu sunt înțeleși,
hipersensibilitatea, folosirea drogurilor
recreaționale sau a alcoolului,
supraalimentarea sau somnul în exces,
autovătămarea, pierderea interesului pentru
activitățile normale, evitarea interacțiunilor
sociale.

Măsuri pentru diminuarea anxietății și
a depresiei.
1. Menține conexiunea virtuală cu
grupul tău social.
2. Nu te teme să ceri sfatul unui
profesionist din domeniul sănătății
mentale.
3. Practică zilnic exerciții de respirație
controlată.
4. Adoptă o rutină a somnului.
5. Concentrează-te pe aspectele
pozitive ale vieții tale.

ABSTRACT MAGAZINE

| 4

ABSTRACT

IMPORTANȚA SPORTULUI
de Mocanu-Fraîncu Mihai Alexandru

În primul rând,
orice tânăr ar
trebui să facă
sport, nu de
performanță sau
hobby neapărat,
dar să facă
mișcare zi de zi.

L

La vârsta cuprinsă între 12- Ce înseamnă oare un stil de viață sănătos?
14 ani este necesară mișcarea,
Un stil de viață sănătos reprezintă un mod
pentru că atunci corpul se
eficient de menținere a stării noastre de
dezvoltă. Oamenii practică sportul sănătate și reducere a riscurilor îmbolnăvirii
de mii de ani datorită grecilor care prin: alimentație sănătoasă și bogată în
au creat multe dintre sporturile pe nutrienți, exerciții fizice efectuate cu
regularitate, renunțare la fumat, alcool, iar
care le avem astăzi. Potrivit
oamenilor de ştiinţă, participarea toate acestea corelate cu momente de somn
și odihnă.
la diverse activităţi fizice de la
Alimentație sănătoasă înseamnă, în primul
vârste fragede are consecinţe
rând, echilibru între alimentele consumate
psihologice benefice asupra
la fiecare masă, dar și diversitate a trei mese
copiilor. Este important pentru
principale ale zilei, fără a exclude micul
părinţi să realizeze că este foarte dejun;
esenţial pentru cei mici să
Ceea ce punem în farfurie reprezintă
participe la activităţi sportive încă alegerea personală a fiecăruia dintre noi, de
din copilărie. Alimentația este una aceea sfatul meu este acela de a ține seama
dintre cea mai importantă în viața de câteva aspecte care ne pot ajuta în
păstrarea unui stil de viață
fiecărei persoane.
BIBLIOGRAFIE : https://www.centrulfericirii.ro
https://www.sensiblu.com/articole/importantasportului-la-copii-si-beneficiile-pentru-sanatate
https://sites.google.com/site/oviatasanatoasalatara/i
mportanta-sprtului

sănătos:Respectarea celor trei mese
principale ale zilei, fără a exclude micul
dejun,

Reducerea consumului de grasimi:
lactate, mezeluri, foietaje, dar și a
consumului de dulciuri, sucuri, Evitarea
alimentelor prăjite, în favoarea celor gătite
la cuptor, fierte sau înăbușite; Consumul
moderat de sare și condimente picante;
Includerea în alimentația zilnică a fructelor
și legumelor de sezon.
Un copil sau un adolescent care are o
încredere scăzută în sine, care se luptă cu
timiditatea – ceea ce este specific
majorității celor aflați la vârsta pubertății
–, va avea un câștig uriaș de pe urma
practicării unui sport de echipă. Sportul
oferă prilejul de a socializa cu cât mai
multe persoane și de a crea legături
bazate pe încredere. Într-o echipă
încrederea jucătorilor unul în celălalt este
esențială, altfel nu ar mai fi echipă…
Sportul de echipă îl va învaţa pe
adolescent (rebel prin definiție) să accepte
deciziile altora şi să înţeleagă că oamenii
au abilităţi.
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Activități pentru tine și prietenii tăi
Din cauza pandemiei, nu am mai avut libertatea de a ieși și de
a ne vedea așa des cu prietenii afară așa cum o făceam în anii
trecuți. Mulți dintre noi am ținut legătura zilnic cu prietenii cu
ajutorul rețelelor de socializare, dar știm foarte bine că nu
este la fel de distractiv așa cum este să ne vedem fizic. Pentru
a încerca să ne distrăm și prin intermediul online, am găsit
câteva site-uri și aplicații care vă pot veni în ajutor:
1

2

3

SKRIBBL.IO

UNO

METASTREAM

Skribbl este un joc gratis
multiplayer în care
trebuie să desenezi și să
ghicești. Unul dintre
participanți va primi un
cuvânt pe care-l va desena,
ceilalți trebuind să
ghicească obiectul desenat.
Odată
ghicit, un alt jucător va
urma să deseneze alt
obiect.
Câștigătorul este cel care
va avea cele mai multe
puncte la finalul jocului.

Mulți dintre voi ați jucat
sau cel puțin ați auzit de
faimosul
joc de cărți UNO. Acesta
seamănă foarte mult cu
Macao,
una dintre singurele
diferențe fiind unele cărți
în plus, ca
de exemplu: cartea care
schimbă sensul.

Metastream este un site în
care poți face o conferință
pentru a
viziona filme și seriale în
același timp cu prietenii. Tot
ce vă
trebuie este link-ul
conferinței pe care o va face
unul dintre voi
și link-ul filmului pe care
vreți să-l vizionați.
Distracție plăcută!

Ghețea Diana-Andreea,
clasa a X a F
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RECOMANDARE DE JOC
Mînzu
Alexandra-Elena,
XII I

D

Pentru a crea un cont ai nevoie doar de o adresă de eacă îți petreci o parte din timpul tău liber în
mail și o parolă puternică. Sunt disponibile mai multe
compania jocurilor video, iar genurile care te
servere (în funcție de zona geografică) și identificarea
interesează sunt tocmai aventura și fantezia, acest
jucătorilor se face pe baza unui ID unic, care poate fi
articol este pentru tine, călătorule! Jocul despre care
vizualizat oricând în profilul cuiva.
voi vorbi în cele câteva rânduri este Genshin Impact și
Genshin Impact are loc în lumea fantastică Teyvat, care
probabil că ai mai auzit de el dacă ești unul dintre cei
găzduiește șapte națiuni distincte, fiecare dintre ele fiind
care verifică constant topurile în materie de gaming.
legată de un element (anemo, pyro, cryo, hydro, geo,
La mai bine de un an de la lansare (28 septembrie
electro, dendro) și condusă de un zeu asociat acesteia.
2020) Genshin Impact a reușit să strângă peste 50 de
Momentan, poți explora doar trei națiuni, Mondstadt
milioane de fani la nivel mondial, iar numărul lor
(națiunea zeului anemo), Liyue (națiunea zeului geo) și
continuă să crească pe zi ce trece. Jocul dezvoltat de
Inazuma (națiunea zeului electro). Fiecare stil al națiunilor
cei de la miHoYo este atât singleplayer cât și
este inspirat chiar din realitate, spre exemplu Mondstadt
multiplayer (maxim 4 jucători, atât cât permite o
seamănă cu un oraș german, Liyue cu un port chinezesc,
gașcă), are drept genuri fantezia, aventura și ARPG
iar Inazuma cu insulele Japoniei din perioada Edo.
(action role-playing game) și este disponibil pe
Genshin Impact nu este doar un joc, ci mai mult o
următoarele platforme: PlayStation 4, PlayStation 5,
poveste. O poveste despre prietenie, curaj și bunătate.
iOS, Android, Microsoft Windows și, curând, Nintendo.
Într-o lume necunoscută și plină de secrete, amenințată la
Având în vedere complexitatea graficilor și diversitatea
tot pasul de forțele răului, un geamăn rătăcit încearcă săstilului de joc, ar trebui să te asiguri că ai cel puțin 30
și găsească familia. Gemenii Aether și Lumine au fost
de GB liberi dacă intenționezi să joci pe calculator
călători de când se știu și au vizitat multe lumi, însă când
(valabil și în cazul PS4 și PS5) sau 16 GB pentru
un zeu malefic le iese în cale, drumurile lor sunt
varianta Android/iOS. Mai multe specificații și
despărțite în mod neașteptat. Unul dintre ei este aruncat
informații găsești pe site-ul oficial:
în Teyvat, iar celălalt în Abis și păcălit să conducă
https://genshin.mihoyo.com/en/home.
armatele răului.
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SĂ MERGEM ÎNTR-O
AVENTURĂ!

Vei juca rolul geamănului ajuns în Teyvat, însă nu te vei simți niciodată singur, deoarece îți vei face prieteni la tot pasul.
Vei întâlni chiar și zeii unor națiuni, care îți vor oferi informații despre locul în care se află geamănul tău pierdut.
Totuși, călătorul nu va fi singurul caracter cu care poți juca. Îți este permis să deții și alte caractere, care pot fi chiar
prietenii pe care i-ai întâlnit în poveste, sau zeii unor națiuni. Caracterele se disting prin mai multe criterii: elementul
cu care sunt înzestrați, raritatea lor (există caractere de 4 stele și de 5 stele) și arma pe care o folosesc (sabie, suliță,
arc, catalist sau sabie pentru două mâini). Caracterele de 5 stele sunt cele mai rare și se obțin doar prin intermediul
dorințelor, la fel și unele caractere de 4 stele. Însă, vei primi câteva și în mod gratuit sau în urma unor evenimente
distractive.
Între caracterele ce posedă elemente diferite se realizează reacții elementale (de exemplu, dacă folosești cryo și
hydro, îți poți îngheța inamicul). Comutarea se face ușor și poți realiza nenumărate combinații. Dacă alegi să joci
multiplayer, trebuie să știi că numărul de caractere pe care un jucător le poate plasa pe teren se reduce.
Dacă vrei să faci performanțe, jocul nu este foarte prietenos cu portofelul. Tot mai mulți sunt cei care investesc sume
bune în joc, exclusiv pentru caractere și arme. Ba chiar, Genshin Impact a fost votat drept unul dintre jocurile în care
se investesc cei mai mulți bani. Însă, dacă te consideri norocos, poți face rost de ce ai nevoie fără să investești nimic.
Găsești pe internet destule trucuri și sfaturi pentru a-ți ușura viața pe Genshin Impact.
Comunitatea este prietenoasă, dispusă să ajute și să asigure un mediu distractiv, ba chiar sunt șanse extrem de mari
să întâlnești și români cu care să joci.
Lăsând la o parte luptele și strategiile de joc, explorarea lumii Teyvat poate fi cu adevărat relaxantă. Cei de la miHoYo
au făcut o treabă excelentă realizând peisaje incredibile și efecte vizuale realistice.
Sper că te-am convins, călătorule!
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MATEMATICA DIN JOCURILE VIDEO
Majoritatea oamenilor au câte un obicei pentru a scăpa de stresul cotidian. Aici pot interveni mai
multe obiceiuri, de la alergatul în parc până la vizionarea serialelor de pe Netflix. Pentru mine,
portița către relaxare este reprezentată de jocurile video.
Primul contact cu jocurile video a avut loc la o vârstă fragedă, nici nu eram la grădiniță. În acea
perioadă nici nu prea înțelegeam ce se întâmplă și cum stau lucrurile, doar mă uitam mirat la tata
cum se joacă la calculator. Tot atunci mi s-a deschis o lume nouă în fața ochilor, o lume care m-a
ghidat de-a lungul vieții și încă continuă să o facă. Așa am ajuns în ziua de azi să fac de la zero
mici joculețe și să modelez caractere pentru ele. Mă aflu într-un proces de învățare de mai bine de
jumătate de an, iar în aceste șase luni am descoperit că programarea jocurilor video se află în
strânsă legătură cu matematica. Am menționat toate lucrurile de mai sus pentru a clarifica
situația în care mă aflu și că am o anumită experiență în domeniu. Când vine vorba de informatică,
toate programele conțin cel puțin câte o variabilă, în afară de cele care afișează mesaje. Variabilele
variază de la tip până la mărime.
Tipuri de variabile și asocierea lor cu mulțimi de numere:
1. Tipuri simple
Tipul int
Tipurile float și double
Tipul bool
Tipul void

2. Tipuri derivate
Tipul enumerare
Tipul tablou
Tipul structură

Mocanu Andrei Ionuț, Clasa XII I

FIGURĂ 1 JOC VIDEO PROJECT BOOST (CREAȚIE PROPRIE)

FIGURĂ 2 CREAȚIE ARTISTICĂ 3D TABLĂ DE ȘAH (CREAȚIE PROPRIE)
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Mihail Drumeș
Maria Pitulice, XI F

Mihail Drumeș s-a născut din mamă sârboaică,
Despina, și tată macedonean, Vasile Dimitrie
(devenit Dumitrescu după ce s-a stabilit în
România), la 26 noiembrie 1901 în Ohrid, Imperiul
Otoman. Între anii 1915-1916 acesta, elev fiind,
publică versuri și proză în revista școlii Licăriri.
Debutul literar și-l face în 1922 la revista Flamura,
debut editorial cu volumul de nuvele și schițe
Capcana în 1927. Între 1922-1924 este cronicar
dramatic la ziarul Rampa pentru Teatrul Național
din Craiova. După stagiul militar își continuă
studiile : liceul la Craiova și Facultatea de Filosofie
şi Litere, absolvită în 1928 la București. Romanul
Invitație la vals (1936) îi aduce un succes enorm
care ii permite să ajungă la conducerea Editurii
Bucur Ciobanul, unde, între anii 1942-1947, va
iniţia un program de tipărire a cărţilor pentru copii şi
tineret

A rezumat biografii de oameni celebri (Dante,
Gutenberg, Magellan, Mozart, Nobel ş.a.), a
întocmit relatări despre mari invenţii şi realizări
(locomotiva, telegraful, automobilul, avionul,
Canalul Suez etc.), a făcut prelucrări din
folclorul românesc, indian, arab, grec, german,
danez, francez sau a repovestit capodopere
literare aparţinând lui Homer, Defoe, Swift,
Schiller,
Goethe,
Gogol,
Mark
Twain,
Sienkiewicz. Deși a avut un succes mare cu
romanele sale, acesta a fost ignorat de criticii
importanți. Principalele romane ale lui Drumeş
au fost traduse în franceză, germană, spaniolă,
slovacă, bulgară, turcă, fiind publicate în
câteva ţări din Europa şi din America Latină.
Despre ultimii săi ani de viață se știu foarte
puține lucruri, decedat la 7 februarie 1982 în
București, dar în cuvâtul înainte din cartea
Invitație la vals de Mihail Drumeș, compozitorul
George Sbârcea spune :,, Dispărut la 27
februarie 1982, Mihail Drumeș a lăsat, pe lîngă
o bogată producție literară și teatrală, scenarii,
prelucrări și un număr mare de manuscrise ce
vor fi cercetate cu luare aminte de un viitor
istoric al literaturii noastre din acest secol.”
Autor: Maria Pitulice

https://istoriiregasite.wordpress.com/2013/05/31/mihaildrumes-viata-si-opera/
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NIȚU BIANCA
STEFANIA, XII-A I

THE KING OF POP
AND
THE PRINCE OF POP

https://ro.pinterest.com/

Michael Joseph Jackson , supranumit Regele
muzicii pop, a fost un renumit cântăreț
american,
care
a
adus
contribuții
importante muzicii, dansului și modei.
Imensul succes comercial și o viață
personală mult prea controversată l-au
ținut în cultura muzicii timp de patru
decenii.
Michael Jackson a debutat pe scenă ca
profesionist la vârsta de 11 ani, fiind
membru al formației The Jackson 5 și și-a
început cariera solo în 1971, când încă era în
grup. Următoarele 5 albume pe care le-a
lansat aveau să devină cele mai vândute
albume din toate timpurile. Thriller rămâne
și astăzi cel mai bine vândut album din
istorie, cu peste 110 milioane de copii
vândute în întreaga lume.
„Love Never Felt So Good” este un cântec
interpretat de artistul american Michael
Jackson, lansat post-mortem pe 2 mai 2014.
Două versiuni din 1984, compuse original de
Jackson și scriitorul Paul Ankaform, au fost
introduse pe albumul post-mortem Xscape.

Prima versiune este un solo produs de
producătorul
american
John
McClain
și
producătorul german Giorgio Tuinfort. A doua
versiune este un duet între artistul american
Justin Timberlake, produs de Timbaland și
Jerome „J-Roc” Harmon. Este prima colaborare
dintre Jackson și Anka lansată după moartea lui
Jackson din 2009. Single-ul a ajuns pe locul al
nouălea în SUA și pe locul al optulea în UK.
Justin Randall Timberlake născut pe 31
ianuarie 1981, Memphis, Tennessee, SUA) este
un
cântăreț
american
de
muzică
pop,
compozitor, producător muzical, dansator, om
de afaceri, filantrop și actor.
În anii 90, Timberlake a devenit celebru ca
membru fondator al formației 'N Sync, a cărei
lansare a fost finanțată de către Lou Pearlman.
Cât timp formația a fost în repaus, Timberlake a
lansat albumele muzicale Justified (2002) și
FutureSex/LoveSounds; hit-urile „Cry Me a
River” și „Rock Your Body” au debutat în topul
Billboard
200
și
a
produs
single-urile
„SexyBack”, „My Love”, și „What Goes Around...
Comes Around”.

HTTPS://YOUTU.BE/FR5K3EQ7WUW
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Cinci lucruri neștiute despre
Moș Crăciun

CRISTEA CLAUDIA XI F

Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare în fiecare an. Toți îl iubim
pe Moș Crăciun și îl așteptăm în fiecare an cu multe daruri. Sunt multe
lucruri neștiute despre Moș Crăciun, să aflăm cinci dintre ele.

01

Moș Crăciun n-a fost dintotdeauna roșu
De-a lungul timpului, Moșul a fost reprezentat diferit. O bună bucată de vreme, Moș Crăciun era
reprezentat asemeni unui spiriduș îmbrăcat în verde, albastru ori violet. De asemenea, Moșul n-a purtat
dintotdeauna căciulă roșie cu blăniță albă. Demult, el purta fie o coroană de vâsc, fie glugă.

02

Moș Crăciun are fix 11 spiriduși
Legenda vorbește despre existența celor 11 spiriduși, slujitori ai Moșului. Copii ai lui Gryla și Leppaludi,
asistenții poznași ai lui Moș Crăciun lucrează tot anul la fabrica secretă de jucării din Laponia și se
asigură că toate dorințele sunt îndeplinite până la noaptea magică.

03

Renii moșului pot zbura datorită unui praf magic
Povestea celor 9 reni începe în urmă cu foarte multă vreme, când Moș Crăciun a descoperit, împreună
cu spiridușii săi, praful magic. Acesta este presărat peste reni în noaptea dinaintea Crăciunului,
pentru a-i ajuta să zboare deasupra lumii.

04

Moș Crăciun există de 200 de ani
Moș Crăciun există cu adevărat de aproximativ 200 ani. Acesta a apărut odată cu anglicizarea
numelui Sinterklaas, dat lui Moș Nicolae de olandezi și belgieni. Santa Claus a apărut pentru
prima dată într-un ziar din New York City în 1773.

05

Moș Crăciun a fost, de fapt, Sfântul Nicolae
În perioada protestanților conduși de Martin Luther King, dintr-o dorință de abolire a credinței în
sfinți, sărbătoarea Sfântului Nicolae a dispărut în mai multe țări europene. Prin secolul XVI,
bătrânelul îndrăgit de copii, și-a schimbat numele în Santa Claus, Père Noël sau Moș Crăciun.

06

Viteza moșului
Oamenii de știință americani au calculat că Mos Craciun ar trebui să viziteze 822 de case pe
secundă pentru a putea împărți cadouri pentru toată lumea, deplasându-se cu o viteză de
1046 km/s.

WWW.TIKABOO.RO
WWW.TEHNOSTIRI.RO
WWW.ALBA24.RO
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CĂRTUREȘTI CARUSEL
Costescu Bianca-Maria, XI F

„Cărturești” este o companie cu 12 librării în
cele mai mari orașe din România, însă pentru
„șoarecii de bibliotecă” sau altfel spus,
pasionații de lectură, aceasta reprezintă Raiul
pe pământ. Cele 12 librării promovează cultura
și dorința de culturalizare, socializarea și
explorarea artistică a lumii prin atmosfera
plăcută și vânzarea a sute de cărți cu subiecte
diverse.
Cea mai cunoscută librărie Cărturești este cea din
Centrul Vechi al Bucureștiului, numită „Cărturești
Carusel”, care își merită popularitatea datorită
aspectului său impunător și fascinant. Aceasta
dispune de un mic bistro la ultimul etaj, un spațiu
multimedia la subsol și o galerie dedicată artei
contemporane la primul etaj. Astfel, librăria atrage
mulți clienți, dornici de experiențe noi și
incomparabile.

WWW.DIGI24.RO

Am avut și eu ocazia să vizitez această librărie și
nu îmi mai doream să plec. Am fost fascinată de
modul în care este construită, coloanele imense
ducându-mă cu gândul la Grecia Antică.
Ambianța care m-a înconjurat a fost unică,
întrucât simțeam că sunt într-un loc magic,
departe de lumea reală. Toate aceste lucruri, dar
și numeroasele cărți care îmi șopteau să le
cumpăr, mi-au făcut dificilă plecarea, însă am
rămas în aceeași stare euforică și visătoare chiar
și când am pășit în afara librăriei. Experiența a
fost una de neuitat și aștept cu nerăbdare
următoarea vizită în această întindere magică a
culturii. Așadar, orice om trebuie să viziteze
măcar odată în viața sa această librărie sau cel
puțin orice altă librărie „Cărturești”, pentru că
acestea sunt mai presus de o simplă afacere,
având puterea și interesul de a transpune
clienții într-o altă lume.

WWW.ZF.RO
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Recenzie
O minciună
nevinovată
Mirea Andreea, X-a F

Al doilea volum al seriei "Zece respirații scurte", "O
minciună nevinovată" de K. A. Tucker, o are ca personaj
principal pe Livie Cleary, sora lui Kacey. Tucker continuă
povestea celor două surori, dar de data aceasta narațiunea
este realizată din perspectiva lui Livie, care a fost
dintotdeauna catalogata drept "Perfecțiunea Întruchipată".
Cu timpul observă că acesta perfecțiune nu este tocmai în
favoarea ei, deoarece o împiedică să se autocunoască. În
cei șapte ani de la moartea părinților săi, Livie s-a străduit
să se mențină la acest standard prin fiecare decizie luată, în
timp ce avea grijă de sora ei mai mare, fiind cea matură
dintre ele două.
Încă din primul volum, Livie s-a facut îndrăgită de toată
lumea prin blândețea și bunătatea ei, dar studenția bate la
ușă, aducând odata cu ea multe provocări. Livie ajunge la
Princeton având un plan solid în minte, pe care vrea să îl
pună în aplicare: să ia examenele cu brio, să se
pregateasca pentru facultatea de medicină și să întâlnească
un baiat bun si respectabil. Evident, planul ei nu include
shot-uri cu votcă, nici o colegă de cameră cam petrecăreață
și nici pe Ashton, arogantul, dar extrem de atrăgătorul,
căpitan al echipei masculine de canotaj. El o face pe Livie,
care de obicei este atât de stăpână pe sine, să ardă în
flăcăr Și, de parcă toate acestea nu ar fi fost destul, este
cel mai bun prieten si colegul de apartament al lui Connor,
care se pare că se potrivește perfect criteriilor lui Livie.

Începutul romanului este marcat de prima petrecere si prima beție
din viața lui Livie, împinsă de la spate în toate acestea de Kacey
și de Reagan. După această noapte, cele trei fete s-au trezit in
camera de camin alui Livie si Rea, cu Ashton, cel mai popular și
chipeș băiat din colegiu. Ele încearcă să își amintească frânturi
din seara trecută punând cap la cap amintirile fiecăreia, când Livie
afla că s-a sărutat cu Ashton. Dupa ce Kacey se asigură că sora
sa se va distra și va merge în continuare la petreceri, se întoarce
acasa. Livie încearcă cât poate să îl evite pe Ashton, dar cu timpul
observă că acest lucru este imposibil, în ciuda diferențelor dintre
ei.
Între ce doi nu este o poveste de dragoste unică, ba chiar foare
întâlnită, însă are complexitatea sa, data de problemele si
pesonalitățile total diferite ale celor doi.
Spre deosebire de primul volum, aici, personajul principal nu are
probleme atât de grave de rezolvat și nu exista atâta drama, însă
titlul face referire la momentul in care problemele protagonistei au
început sa se rezolve , în ambele volume. În "Zece respirații
scurte", totul și-a revenit la normal când Kacey a înțeles ce
înseamnă cele zece respirații scurte, nepunându-se atâta accent
pe ele, cât pe momentul înțelegerii lor. În "O minciună nevinovată"
lucrurile s-au rezolvat când atât Livie cât și Ashton și-au spus
secretele unul altuia și au învățat să lase de o parte îndoielile.
Mi s-a părut o poveste foarte interesantă care merită citita,
deoarece Livie are un stil deosebit de abordare și întelegere a
lucrurilor, și se apropie foarte ușor de persoane "Doctorul Stayner
mi-a spus că pot percepe durerea altora mult mai acut decât o
persoana obișnuită", dându-și imediat seama de problemele
celorlalți.
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C A R T E A

S A U

F I L M U L ?

MIREA ANDREEA, CLASA A X-A F

A

dewildesalhab.com

Toți știm celebra expresie ,,cartea bate filmul". Este un subiect controversat care dă
naștere multor discuții comparative, mulți considerând că filmul nu va putea fi niciodată
fidel cărții, în schimb este o metoda mult mai simplă și mai rapidă decât cititul.
·Care sunt avantajele cărții?
Cartea ofera o perspectivă mai
detaliată asupra personajelor și
acțiunii, permițând cititorului să
cunoască și să se atașeze mai
bine de personaje. Fiecare își
poate închipui idealul său de
personaj pe baza descrierii aduse
de către autor. Cititul cărții
înaintea vizionării filmului are un
impact mai mare asupra
creierului; unele studii arată că
cititul dezvoltă centrii lingvistici
mult mai bine, deoarece este
necesar efort activ din partea
citorului pentru a-și imagina
evenimentele descrise în text
doar pe baza cuvântului scris. Iar
îmbogățirea vocabularului este
un alt plus cunoscut la scară
largă, adus lecturii.
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·Care sunt avantajele filmului?
Filmul poate reprezenta de
asemenea, o artă datorită puterii
imaginilor, în lipsa cuvintelor;
unde sunt lăsate ,,să vorbească"
doar expresiile faciale ale
actorilor si mișcarea camerei de
filmat. Alt impact major îl au
efectele și coloanele sonore, care
au rolul de a dinamiza acțiunea și
de a captiva spectatorii. Actorii,
de asemenea, fixează înfățișările
personajelor în mintea oamenilor;
iar persoanele sunt mai atrase de
un film când își face apariția
actorul lor preferat. Evident,
filmul poate fi folosit și ca mijloc
de popularizare a cărții,
îndrumând spectaorii și către
lecturlectură.

ABSTRACT

C A R T E A

S A U

F I L M U L ?

MIREA ANDREEA, CLASA A X-A F

A

dewildesalhab.com

În ciuda tuturor argumentelor pro carte sau pro film, fiecare are preferințele sale. În
unele situații filmul este mai apreciat decât cartea. De exemplu, ,,Băiatul cu pijamale în
dungi" în regia lui Mark Herman este ecranizarea cărții cu același nume, scrisă de John
Boyne. Este vorba despre un băiat pe nume Bruno, care se mută din Berlin, în Polonia,
unde se împrietenește cu un băiat ,,de pe partea cealaltă a gardului, unde toată lumea
purta pijamale în dungi". Atunci, Bruno și-a arătat inocența, încercând să afle legatura
pe care o avea tatal său, general al armatei naziste, cu acei evrei. Fiind o dramă, este
esențială transmiterea emoțiilor personajelor, fapt care în film este realizat mult mai
bine decât în carte, emoționând mai mult spectatorii. În alte situații, în carte sunt
descrise anumite evenimente sau gânduri ale personajelor, care sunt aproape
imposibil de surprins într-un film. Aici, un exemplu bun este ,,Zi după zi", scrisă de
David Levithan și ecranizată în regia lui Michael Sucsy. Este descrisă o parte din viața
personajului principal, care în fiecare zi se trezește în corpul altcuiva. Încearcă să nu
afecteze viața nimănui, până când se îndrăgostește de iubita unui băiat a cărui viață a
fost nevoit să o trăiască pentru o zi. Filmul nu expune atât de bine gândurile și emoțiile
personajului precum o face cartea, făcându-l astfel mai plictisitor și greu de înțeles.
În concluzie, cartea bate filmul, dar și filmul poate bate cartea. Diferă de la caz la caz și
de la persoană la personă.
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MIREA ANDREEA
X F

LITERATURA CLASICĂ
VS
LITERATURA CONTEMPORANĂ

https://ro.pinterest.com/

Literatura clasică sau literatura
contemporană? Este o întrebare
destul de întâlnită, fiind de
asemenea un subiect controversat.
Termenul „literatura clasică”
acoperă o mulțime de opere.
Curentul literar-artistic, numit
clasicism, a pornit din Franța și s-a
răspândit în Europa din secolele XVIIXVIII. Clasicismul aspiră să reflecte
realitatea în opere, care să-l ajute pe
om să atingă idealul frumuseții
morale. Scriitorii clasici s-au
preocupat în mod special de crearea
unor eroi ideali, legați de soarta
statului, înzestrați cu calități morale
și capabili de fapte eroice.
Majoritatea studiilor susțin că
„literatura contemporană” cuprinde
lucrări apărute de la sfârșitul celui
de-al doilea razboi mondial, până în
prezent. Pot conține diverse
nemulțumiri ale autorilor, legate de
sistemul politic, probleme ale
societății etc.

·Care este diferența dintre cele două?
Diferența dintre acestea două este destul
de mare, principalul factor de influență
fiind timpul. Clasicii sunt renumiți pentru
limbajul greoi, în timp ce autorii
contemporani folosesc un limbaj de
actualitate, operele fiind mult mai
accesibile, deci sunt diferite în primul
rând, din punct de vedere stilistic. Autorii
operelor contemporane reușesc să
transmită sentimente asemănătoare cu
ale cititorilor în majoritatea cazurilor, în
timp ce operele clasice sunt bazate pe
rațiune, care, de cele mai multe ori, este
mai presus de sentimente. În ciuda
numărului de fani pe care îl au in prezent
operele contemporane, este de apreciat
cât au putut să supraviețuiască operele
clasice fără a fi umbrite de apariția
publicațiilor apărute de-a lungul
timpului, clasicii rămânând constant în
rândul cititorilor. Alt motiv pentru care
„cărțile de ieri” sunt mai valoroase decât
„cele de azi'' este numărul operelor care
se publicau în trecut.

Atunci nu se publica orice, fiind
analizat bine tot ce se tipărea. În
schimb, acum, este mai ușor de
publicat o operă.Scriitorii clasici
sunt foarte importanți, fapt care
se datorează contribuției lor
asupra literaturii. De exemplu,
Mihai Eminescu a contribuit la
dezvoltarea și modernizarea
poeziei românești, fiind și cel care
a inaugurat nuvela fantastică, pe
care au dus-o mai departe alții
precum Mircea Eliade și Vasile
Voiculescu.

·Rândurile scrise în urmă
cu decenii sunt mai
valoroase decât cele scrise
recent?
Rândurile scrise cu
decenii în urmă sunt doar
diferite față de rândurile
scrise în prezent, dacă e de
bine sau de rău, depinde
de fiecare carte în parte.
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INSPIRAȚIA ÎN LITERATURĂ
Poezia nu înseamnă rimă, ritm, un înṭeles descifrabil pentru toṭi sau nopṭi
nedormite, petrecute născocind idei, în vederea scrierii unui bun poem.
Cât timp conṭinutul transmite niṣte sentimente cititorului, încercarea ta
de a scrie o poezie, este cu siguranță una reușită.
Inspirația nu trebuie să fie ceva chinuit. Aceasta vine și din cele mai mici
lucruri sau evenimente trăite, iar un titlu bine ales, o temă sau un motiv
literar, sunt componente importante când vine vorba despre cursivitatea
sau dimensiunea versurilor puse pe foaia de hârtie. Şi limba poate
reprezenta un bun stimul al inspiraṭiei, fiecare limbă având structuri de
cuvinte care reproduc exact ce vrem să exprimăm. Pentru unii, cea mai
romantică limbă, franceza, le oferă o ușurință în ceea ce privește
exprimarea, iar pentru alții, este mai ușor să compună în limbi bine
stăpânite, precum limba română sau limba engleză.
Amjadi Aysa

https://ro.pinterest.com/
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HE PROMISED
ME THE STARS
Amjadi Aysa
I wished upon a gift, a star
But never reached the one I wanted.
He then came through, and changed the
road
He said ‘’I will be gifting you them all’’.
A short nice promise,
He made before he even knew my name.
Impressed, but never really what I wanted,
Cause’ no stars on sky
Would only show the weakness of the dark
And thus shy,
The stars are only meant to spark
up far, near Heaven and Hell too,
To shine the way for those that promised
But never found the day to gift them all
without no scars.
He asked what was the reason for this gift,
But never got the answer he deserved.
I said, ‘’I only need a lift, a push, from one
that wants me do my best,
And that’s the gift I really wish upon,
The star is only just a test,
That shows me if I found the one.
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O MICĂ MINUNE
Denisa Anghelache, clasa a XI-a F
Lacrimi argintii curgeau șiroaie pe obraji,
Își îndreptase privirea spre cerul înstelat
Însă inima se tulbură la gândul dat,
Când îl va mai vedea. Când se va
întâmpla?
Al ei unic tată, calauză-ntre toate,
A lăsat-o pradă a negrelor griji
Chiar de Crăciun singură pe pământ,
În vinovăție și amărăciune.
Se plimbă prin oraș cu un pluș uzat
Confecționat cu iubire acum multă vreme.
Doar de s-ar îndura iarna să nu fie așa de
rea
Nu i-ar îngheța și palmele ca inima.

O croitoreasă cu trei copii acasă
Aproape se lovește de fetița curioasă
Care se uita dezamăgită la chioșcul cu
bomboane
Mușcând-usi ușor buza ,pofticioasă.
La a doua privire, femeia realizează
Că domnișoara nu avea haina groasă
Și la cum se prezenta,
Probabil nu se îngrijea nimeni de ea
Se apropiase, mâna îi puse pe obraz
Și cu o vorbă dulce îi spuse:
,,Eu am să te veghez, am să te protejez,
Frică să nu-ți fie de acum înainte".
IMAGINI - ,,PINTERST”
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IUBIRE DE
OCTOMBRIE
Silviu Constantin

Te-am iubit nespus, în toamna răcoroasă
Te priveam pe-ascuns, cum citeai din carte
Totul era așa de-aparte,
Chiar și ținuta era una fastuoasă.
Păstrez și-acum, brățara de la tine
Dată în miez de noapte, de-octombrie
În briza mării și valurilor marine
Pecetluită în săruturi, sub tainica pălărie.
Te iubeam în timp, ce mi-era frică să nu te
pierd,
În frigul dimineții reci, cu burniță
Credeam că sunt închis în inima ta, precum
într-o temniță,
Dar de fapt eram împuns cu o suliță.
Totul era pentru mine o învăluire blestemată,
Un văl alb peste doi ochi negri,
Era un demon, ce nu se poate opri
Din transa, în care erai tu, chemată.
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