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Laboratordevise 

Ediţ ie de iarnă  

Decembrie 

“Deschide cartea să înveţ i 

ce au gândit alţ ii, închide 

cartea să   gândeş ti tu 

însuţ i!” 
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SEMNIFICAȚIE :  

1 DECEMBRIE este Ziua Naţională a României şi are o însemnătate special în societatea 

noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important: unirea 

Transilvaniei  cu România, în anul 1918. În această zi, românii de pretutindeni sărbătoresc 

pe stradă, la paradele militare din Alba-Iulia sau Bucureşti, ori acasă alături de cei dragi. 

 

 

“Pe data de 1, Decembrie 2017 Ansamblul Artistic Doina Ilfovului 

din orașul Buftea a participat la ceremonia religioasă și militară 

adusă în omagiul soldaților decedați pe front. 

Ansamblul Artistic DoinaIlfovului a avut un moment de dansuri din 

Oltenia ,astefel: Ciuleandra, Ansamblul-dans de fete pe 3 

generațiișiCăusultradiționalromânesc. 

Mai întâi a avut loc slujba religioasă ,apoi a urmat depunerea de 

coroane din partea tuturor instituțiilor din orașul Buftea. Toată 

activitatea s-aî ncheiat cu o parade prin oraș pe la fiecare cort 

alături de domnul primar, Gheorghe Pistol. 

Am mers alături de domnul primar încomuna Mogoșoaia , la 

palatal Brâncovenesc,unde 

acesta a semnat un Tratat de Înfrațire cu primarul 

comunei Lipoveni , din republica Moldova.’’ 

 

(Sandu Cristina-elevă în clasa a XI-a F și membru al 

Ansamblul lui Doina Ilfovului) 

 

 

  

 

 

ACTIVITATEA  ELEVILOR : 
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Crăciunul, una 

dintre cele mai 

mari sărbători 

ale creştinătăţii, 

celebrează de 

peste 2.000 de 

ani naşterea lui 

Iisus, dar este şi 

sărbătoarea 

care aduce an 

de an în familie 

obiceiuri 

precum 

colindatul şi 

împodobirea 

bradului, sub 

care copiii 

aşteaptă 

darurile 

Moşului. 

25 DECEMBRIE 

În urma parteneriatului cu Județul Vâlcea am 

desfășurat o activitate  de Crăciun prin care am 

vrut să le împărtășim invitaților câteva dintre 

tradițiile din această zonă. Elevi, alături de 

profesori, am realizat o activitate frumoasă prin 

care am putut crea decorațiuni handmade, dar ne-

am arătat și talentele muzicale, cât și alte 

competențe ale noastre. Corul îndrumat de 

profesorul, Badea Florin, a fost compus din elevii 

claselor a IX-a și a X-a; Doamna Director, 

Constantin Eliza ne-a făcut o prezentare al 

parteneriatului; elevii claselor a X-a M au cântat 

Plugușorul; clasa a IX-a F ne-a încântat cu o 

scenetă despre Moș Crăciun, iar elevele clasei a XI-

a F ne-au făcut o prezentare a liceului. Sperăm că 

v-a plăcut activitatea noastră!  

Activitatea noastra? 
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1.Este dificil să fii Director de liceu,mai ales că vorbim despre o populație 

școlară numeroasă? 

Doamna Director: Este dificil,dar și frumos în același timp! Este dificil pentru că avem mai 

multe forme de învatamant, avem mai multe specializări. Este un liceu mare, dar totodată este 

frumos că putem lucra împreuna și putem lucra cu elevii  de la egal la egal și eu cred că partea 

dificila se poate depăși în aceste condiții. 

2. Care este părerea dumneavoastră despre numeroasele schimbări din 

sistemul de învățământ din ultima vreme?  

Doamna Director: Despre sistemul din învatamant în schimbare în ultimii ani vă pot spune 

că se încearcă aducerea acestui sistem la nivel european, dar părerea mea este că este foarte 

greu să iei modele occidentale și să le plantezi  aici, în Romania, ținând cont de faptul că nu avem 

o tradiție în învățământ de tip occidental și nu avem cum, deoarece Romania pregatită nu este 

100%,nici din punctul de vedere al dotării și nici din punctul de vedere al cadrelor didactice, 

pentru schimbări majore. Ar fi benefic  modelul occidental, ar fi foarte bun. Am fost și am vizitat 

centre de educatie din Occident unde se aplică sisteme moderne și unde, zic eu, eficiente. Mi-am 

dat seama acolo că nu suntem pregătiți pentru așa ceva, dar zic eu, cu pasi mărunți și cu 

încredere, vom ajunge la un anume stadiu,cel putin noi, în Liceu, încercăm să adoptăm diverse 

activități care să vă atragă și să se plieze  pe necesitațile voastre de a vă integra în societate. 

3.Care sunt planurile de viitor pentru Liceul pe care îl manageriați? 

Doamna Director: Având în vedere că dotarea o avem, planurile de viitor ca manager ar 

fi o colaborare foarte bună cu cadrele didactice, între cadrele didactice și elevi. Mi-aș dori să 

conlucrăm, să fim conștienți și unii și ceilalți că suntem parteneri  în această activitate. 

Profesorii să nu înțeleagă că nu sunt cei de dincolo de  catedra, ci sunt colaboratorii voștri sau 

prietenii voștri în ceea ce privește actul educațional să  vă poată oferi și modele proprii, dar și 
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un învățământ interactiv în care să vă creați și o cultură generală pe care v-o puteți 

forma caoameni complecși, să vă puteți integra în societate, să puteți prelua societatea aceasta 

haotică și  să aveti succes în viață!  

4. Ne imaginam că programul dumneavoastră este foarte încarcat. Ați 

putea descrie o zi normala de lucru? 

 Doamna Director:O zi de director aș putea-o defini, și de multe ori imi place să zic lucrul 

asta, pleci de acasă cu ideile tale, îți planifici ceva și ajungi înapoi acasă cu ideile altora, făcând 

cu totul și cu totul altceva. O zi de director...când ajung la serviciu: contactez secretariatul , care 

îmi aduce la cunoștință documentele apărute , accesez email-ul școlii, site-ul inspectoratului 

școlar, dupa care încerc  să împart sarcinile între colegii mei profesori,fiecare pe ce domeniu 

răspunde la nivelul școlii. Deși mi-am afișat un program pe ușa biroului, niciodată nu mă pot 

ține de el -și nu din cauza mea- veșinic depășesc acel program, veșnic audiențele care sunt 

pregătite pe zi la o anume oră, audiențele sunt  permanente  și mi se pare normal atât timp cât 

activitatea școlară este mare, cu probleme diverse ,atât timp cât vrem să facem multe și 

încercam să le acoperim pe toate. 

5. Care sunt cele mai dificile problem cu care v-ați confruntat de când ați 

preluat conducerea acestui liceu? 

Doamna Director:Fiindcă am mai spus pentru planurile de viitor,stau mai mult ca să pot 

pune pe hârtie niște gânduri de viitor, niște proiecte pe care vrem să le facem cu voi sau pe 

care puteți să le faceți voi pentru că sunteți mari și am încredere, sub coordonarea noastră. Nu 

pot decât să vă promit că vom face lucruri frumoase împreună și că o si vă implicăm în aceste 

proiecte. 

6.De ce v-ați dorit să conduceți acest Liceu? 

Doamna Director:Am vrut  să conduc acest liceu pentru că eu aici m-am desăvarșit ca 

profesor, am mai funcționat în București 5 ani de zile unde am plecat către Buftea,inițial ca 

suplinitor, apoi la 2-3 ani m-am titularizat,am devenit profesor aici,ulterior director adjunct apoi 

director general și consider că mă definește. Mi-a plăcut colectivul de profesori și mi-au plăcut 

copiii. Pot să vă spun că sunteți deosebiți față de bucureșteni și vreau să vă pastrați așa pentru 

că se poate discuta cu voi, se poate conlucra cu voi, putem să vă coordonăm să ajungeți unde vă 

doriți, dând dovadă de seriozitate. Sunteți creativi și consider că pot să fac multe în liceu și de 

aceea mi-am dorit să fiu director în acest Liceu. 
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După ce am reuşit să învingem adversarii etapei 

judeţene a acestei olimpiade, care nu a fost deloc uşoară, 

am trecut la etapa superioară, Naţionala , alături de 

colegii mei Ioja Cristina şi Ceauşu Alexandru. 

Alături de doamna noastră profesor de limba română, 

Doicu Mariana, de la care am avut multe lucruri de învăţat 

şi aprofundat, am reuşit să ne autodepăşim limitele şi maI 

ales să avem ocazia de a participa la o olimpiadă 

naţională.  

Această experienţă a fost una deosebită și  ne-am putut 

testa cunoștințele acumulate pe tot parcursul pregătirilor. 

Să nu credeți că pe tot parcursul acestei experiențe nu 

am putut să ne destindem, dimpotrivă, am îmbinat utilul 

cu plăcutul. Am conturat prietenii, am ieșit în oraș, am 

putut vizita multe obiective turistice și nu numai. 

Pentru mine, această olimpiadă a reprezentat o 

acumulare de informații diverse, dar și o scurtă vacanță cu 

multe aminitiri plăcute! 

                                             Cu drag, Anghel Oana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Anghel Oana , clasa a XI-a F 
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REGINA ROŞIE este primul 
volum al trilogiei cu același 
nume. Chiar dacă acest 
roman face parte din 
categoria SF a literaturii, nu 
înseamnă că este lipsit de 
acțiune sau intrigi. 

Acest roman ne arată că orice 
decizie sau acțiune are 
consecinte , că încrederea 
este un lucru important și că 
putem fi trădați de oricine. UNUL DINTRE NOI MINTE este 

povestea a cinci adolescenti ce 
îsi ispășesc detenția, dar numai 

4 ies din acea clasă. Fiecare 
dintre ei are ceva de ascuns și 

niciunul nu spune nimic. 
Aceștia devin suspecți de 

crimă, iar investigația începe 
pentru găsirea celui vinovat de 

crimă. 

Unul dintre noi minte  

 de Karen M.McManus 
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  Cu toţii vă gânditi la felul în care ar 

trebui să vă îmbrăcaţi atunci când 

mergeţi la liceu,la bal,dar şi în 

timpul liber. 

 

 Dar nu sunteţi siguri sau mai bine zis sigure, 

căci în acest articol va fi vorba despre 

noi,fetele! 

 

VĂ VOI PREZENTA CÂTEVA ŢINUTE DE AŞA NU! 

VĂ VOI PREZENTA CÂTEVA ŢINUTE DE AŞA DA! 



 
  

  

8 
   

 

 

Filmul recomandat  

GOOD TIMe 
După o perioadă de pauză, consacratul 

"vampir" din serialele de film Twilight Saga, 

șochează marile ecrane cu un film de acțiune 

prezentat pentru prima dată în cadrul 

Festivalului de Film de la Cannes.  Filmul a 

fost lansat pe data de 11 august 2017, este 

regizat de către frații Ben și John Safdie și 

Ronald Bronstein. 

 

 

Constantine și fratele său mai mic cu 

handicap sunt urmăriți de poliție în urma 

unui jaf ratat la o bancă ce se succede cu un 

accident grav de mașină. Speriat, fratele lui 

fuge, într-un final fiind prins  Constantine 

face tot posibilul să-și salveze fratele,fiind 

dispus să dea din nou o spargere mare și să 

se încurce cu persoane din lumea interlopă 

punându-și  propria viață în pericol. 

Serialul recomandat : 

Riverdale 
Riverdale este un oras aparent linistit, unde 

toti se cunosc intre ei. Dar lucrurile sunt date 

peste cap in momentul in care un membru al 

echipei de fotbal a liceului este gasit mort in 

rau.  

 

 

Din acest punct, toata lumea pare suspecta 

si toti par sa aiba secrete care nu vor sa fie 

aflate. Serialul urmareste viata lui Archie, 

Veronica, Betty si a prietenilor lor, care 

exploreaza intunericul si ciudatenia orasului 

Riverdale si incearca sa descopere ce s-a 

intampla

Muzica Reggae                                                                                                                                                                                                 

Bob Marley a fost un cantaret jamaican , ce a dobandit faima si recunostinta internationala.         In 1963 

cu grupu The Wailers, a inițiat o compoziție și un stil vocal distinctiv care mai târziu va rezona cu audiențe 

în toată lumea.    Bob Marley a murit de melanom, cancer al pielii. Totul a pornit de la o rană avută la unul 

din degetele de la picior. Constatând că rana nu se închide și că nu este o speranță de a se vindeca, Bob 

Marley a fost nevoit să se deplaseze la un consult medical, unde diagnosticul a fost cancer de piele; ca boala 

să nu evolueze, era necesară amputarea degetului de la picior.

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4rrH7InXAhUILFAKHcJuAc4QjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Good-Time-Robert-Pattinson/dp/B074Q3N27S&psig=AOvVaw2ChIyuZkA4MgLgzcfusrsJ&ust=1508954720386844
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsxpmt8onXAhVEZVAKHQn8B-AQjRwIBw&url=http://www.bobmarley.com/media/videos/interviews-docs/bob-marley-life-history-legend/&psig=AOvVaw1W_r7nK9Jigo2lSVDHzEaE&ust=1508956279571709
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În rimele mele 

 

În rimele mele mereu am pus adevăr, 

 

Bucurii, fapte sau lucruri ce dorLe-

am scris pe foaia albă 

 

Orice gând, silabă cu silabă. 

 

În rimele  mele se ascund și pasiuni, 

 

Fapte făcute de vineri până luni, 

 

În rimele mele ascund de toate 

 

Citește-le și le vei afla pe toate.      

 

 

Aceste poezii au fost scrise de 

catre eleva Alexandra Silivan. 

Mandria distruge omenia 

 

De câte ori în România, 

Mândria a distrus omenia? 

Oamenii mândri doresc 

Raul celor ce-i iubesc! 

 

De câte ori în viață, 

Omul mândru nu te-a jignit pe 

față? 

Mândria ne distruge România, 

Mândria te face să uiți omenia. 
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 SPALĂ-TE PE MÂINI! –

germenii pot ajunge pe 

mâini, apoi în ochi și în gură. 

 Folosește un șervețel 

când tușești sau strănuți. 

 Dezinfecteaza lucrurile 

pe care le atingi frecvent! 

Germenii pot trăi acolo ore 

în șir! 

 Nu folosi în comun 

prosoape sau căni ! 

 

Expertii  recomandăexerciții fizice tot timpul, o dietăechilibratăși 
evitarea temperaturilor foarte scăzute pentru a ajuta sistemul imunitar să 

actionize mai eficient. 

Schimbările de temperatură pot afecta sistemul nostru imunitar dacă nu 
respect normele de mai sus ! 

Unii cercetători sugerează că odată cu 

înaintarea în vârstă, exercițiile fizice 

moderate pot crește abilitatea 

organismului de a lupta cu infecțiile 

bacteriene! 

Sistemul imunitar: 

EVOLUȚIA 
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În Suedia, există un 

concurs numit 

"Kaninhoppning" (Săritura 

iepurelui), în care iepurii 

trebuie să se întreacă, 

sărind peste obstacole? 

 

Cel mai mare baton de 

ciocolată a fost produs 

în Anglia și cântărea 

5.792 de kilograme? 

Inteligența dinozaurilor s-a 

putut măsura în funcție de 

inteligența crocodililor, care 

sunt rude cu dinozaurii? 

Bananele roșii au o aromă 

dulceagă și o textură 

cremoasă, la fel ca cea a 

zmeurei? 

 

Ziua de 

marți este 

considerată 

cea mai 

productivă 

zi din 

săptămână? 

 

În Irlanda, este foarte posibil să 

cumperi o Coca-Cola Life. 

Aceasta este îndulcită cu 

extract de ștevie. Doar sticla 

este verde, conținutul nu?  
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BERBECUL(21Martie-20 Aprilie)

Este curajos,îndrǎzneț și nu spune niciodatǎ „nu” unei provocǎri. 

Îi place sǎ acționeze sub impulsul momentului, fǎrǎ sǎ se 

gândeascǎ prea mult înainte. Focul din inima lor poate fi bine 

întreținut de Berbeci, Lei și Sǎgetător 

TAURUL(21 Aprilie-21Mai) 

Niciun alt semn nu este mai cu picioarele pe pǎmânt decât 

Taurul.  Dacǎ nu are controlul total asupra unei situații noi, se 

opune cu toatǎ ființa oricǎrei schimbǎri. Dispune de calm și 

seriozitate, iar aceste caltǎți fac din el un adevǎrat prieten, pe 

care se poate conta oricând. Se simt atrași în special de semnele 

Fecioară și Capricorn. 

Gemenii(22 Mai-21 Iunie) 

Aceşti nativi sunt fǎcuţi pentru comunicare, pentru schimb de 

informaţii, pentru observarea evenimentelor, trecerea în 

revistǎ a tuturor lucrurilor pe care le trǎiesc. Gemenii s-au 

nǎscut, de asemenea, sǎ vorbeascǎ despre tot şi despre toate. 

Aceștia sunt compatibili cu Balanța și Vărsătorul. 

Racul(22 Iunie-22Iulie) 

Sensibil, timid, introvertit, precaut, Racul cautǎ ceea ce 

considerǎ cǎ este cel mai important în viațǎ: siguranța. Are 

nevoie sǎ se simtǎ la adǎpost,în siguranțǎ. Chiar dacǎ este 

extrem de emotiv, imaginativ și romantic, ascunde aceste 

trǎsǎturi în spatele unei mǎști impenetrabile.Au o relație 

perfectă cu nativii din zoia Pești și Scorpion. 

Leul (23 Iulie-22 August) 

Leul se simte excelent în lumina reflectoarelor și este cel care a 

inventat încrederea în sine. Leii sunt amuzanți, teatrali, din 

calea-afarǎ de exuberanți și conducǎtori înnǎscuți. Nu renunțǎ 

niciodatǎ pânǎ când nu ajung unde își doresc. Cad foarte ușor 

în plasa celor de rea credințǎ, din cauzǎ cǎ sunt sensibili la laude 

și lingușeli. Sunt compatibili cu zodiile Scorpion și Săgetător. 

Fecioara(23 August-21Septembrie) 

Nu-i place haosul şi dezordinea. Are nevoie de criterii, de reguli 

şi principii după care să-şi organizeze viaţa. Deși pare liniștitǎ și 

calmǎ, nu este deloc așa, pentru cǎ are o activitate interioarǎ 

foarte intensǎ și tinde sǎ-și facǎ griji din orice. Nimeni nu știe 

mai bine sǎ argumenteze un punct de vedere, decât o faceun 

nativ Fecioarǎ. Se potrivește cu zodiile Taur și Capricorn. 

 

Balanța(22 Septembre-22 Octombrie) 

Întruchiparea armoniei și echilibrului, nimeni nu vrea mai mult 

ca o Balanțǎ, sǎ echilibreze totul. Balanțele privesc totul din cel 

puțin douǎ unghiuri și iubesc foarte mult arta și frumosul. 

Balanțele sunt ființe sociale, gata sǎ schimbe pǎreri și sǎ 

realizeze parteneriate și colaborǎri. Sunt prietenoase, amabile, 

atrǎgǎtoare și deseori idealiste.Uneori pot pǎrea superficiale, 

nehotǎrâte și leneșe. Este compatibilă cu Vărsătorii și Gemenii 

Scorpionul(23Octombrie-21Noiembrie) 

Scorpionul dǎ nativi pǎtimași, misterioși, profunzi și persistenți. 

Ei nu renunțǎ la scopurile și planurile lor, oricâte obstacole ar 

întâlni în cale. Sunt pasionali, au dorințe intense, greu de înțeles 

de alte semne zodiacale. Dar sunt si extrem de atrǎgǎtori. Se 

potrivesc cu Racii și Peștii 

Săgetătorul(22Noiembrie-20Decembrie) 

Este și un semn al aventurii, al cǎlǎtoriilor și petrecerilor. Nativii 

Sǎgetǎtor sunt de regulǎ optimiști, generoși, joviali și plini de 

vitalitate. Se repliazǎ rapid dupǎ un eșec și gǎsesc mereu 

resursele interioare necesare pentru a merge mai departe. 

Sufletele lui pereche sunt Berbecii și Leii 

Capricornul(20Decembrie-19 Ianuarie) 

Nu se grǎbește și nu este adeptul succesului peste noapte. El 

face pași mici dar siguri, pentru cǎ știe mai bine ca oricine cǎ 

ceea ce este clǎdit responsabil, e trainic. Asta nu înseamnǎ cǎ 

se mulțumește cu puțin, ci, dimpotrivǎ, este poate cel mai 

ambițios semn al zodiacului. Este compatibil cu Taurul și 

Fecioara. 

Vărsătorul(19Ianuarie-19 Februarie) 

Vǎrsǎtorul este semnul zodiacal care dǎ cei mai excentrici 

indivizi. Acest nativ este mereu atras de tot ceea ce e nou, ieșit 

din tipare șidin obișnuit. Nu îi place sǎ facǎ ce fac toți ceilalți 

oameni. El dorește sǎ fie exact cum simte, chiar dacǎ riscǎ sǎ fie 

judecat sau blamat, pentru atitudinea nonconformistă. Se 

potrivește cu Gemenii și Balanțele. 

Peștii(19 Februarie-20 Martie) 

Semnul Peștilor este considerat cel mai evoluat semn din punct 

de vedere spiritual sau cel mai deschis către zona asta. Ei pot 

avea cel de-al șaselea simț (intuiția) atât de dezvoltat, incât se 

rup deseori de lumea realǎ, materialǎ. Peștii sensibili pot vedea 

adânc în psihicul uman, pot înțelege și trǎi toate emoțiile cu 

intensitate. Sufletele lor pereche sunt Racii și Scorpionii. 
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Prof. Bokor Cristina 

Prof. Doicu Mariana 

Cojocaru Andreea, cls a XI- a F 

Maria Andra -Claudia, cls a XI- a F 

Ioja Cristina, cls a XI- a F 

Anghel Oana, cls a XI-a F 

Costea Lavinia, cls a XI-a F 

Clubul cercetătorilor literari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu 

 

Director : Prof. Constantin Eliza 

Director adj : Prof. Corcodel Larisa 

 

Dacă aveti propuneri de noi articole pentru revista liceului nostru, 

nu ezitaţi să ne contactaţi!    Suntem deschişi la noi provocări 

pentru ca aceasta revistă să fie pe placul tuturor. 


