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Laboratorul de vise 

 

 ed 

 ,,Un om educat se deosebește de 

un om needucat, așa cum un om 

viu se deosebește de un om mort’’    

                             Aristotel 

 



 

2 

   

  

                       În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare pe care le poartă  în 

timpul lunii martie, ca semn al sosirii p   rimăverii. 

          Mărțișorul, micul obiect împodobit cu un şnur împletit dintr-un fir 

alb și unul roșu, apare atât în tradiţia românilor, cât şi a popoarelor 

învecinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Martie 

 În ziua de 1 Martie, românii 

celebrează sărbătoarea 

Mărţişorului, triumful primăverii 

asupra iernii, obiectul cu şnur alb 

şi roşu fiind un simbol al reînnoirii 

timpului şi al renaşterii naturii. 

 

  În timpul geto-dacilor, anul nou 

începea la 1 martie. Astfel, 

luna Martie era prima lună a 

anului. Calendarul popular la geto-

daci avea doua anotimpuri: vara şi 

iarna. Mărţisorul era un fel de 

talisman menit să poarte noroc, 

oferit de anul nou împreuna cu 

urările de bine, sănătate, dragoste 

şi bucurie. 

 

8 Martie 

   

Ziua de 8 Martie este cunoscută 

în toată lume ca sărbătoarea 

internațională a femeii. Luna 

martie este cea care ne aduce 

revenirea primăverii.  Totodată, 

este perioada care ne amintește de 

vremurile trecute.  Adică, de 

femeile puternice și curajoase 

care au luptat pentru libertate și 

pentru a căpăta drepturi.  

Este o zi în care femeile sunt 

recunoscute pentru realizările lor, 

fără a ţine cont de diferenţele 

naţionale, etnice, lingvistice, 

culturale, economice sau politice. 
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Balul Primăverii 

Dragobete 

Pe 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele. Ziua lui Dragobete, zeul 

tinereții, al veseliei și al iubirii are origini străvechi.Dragobete este un personaj 

preluat de la vechii daci și transformat ulterior într-un protector al tinerilor și 

patron al iubirii. Dragobete este fiul babei Dochia. Dragobete a rămas până în 

ziua de astăzi ca simbolul suprem al dragostei autohtone. 

 În liceul nostru, s-a desfășurat o activitate legată de această sărbătoare 

la care au participat toți elevii. S-au organizat concursuri de 

poezii,declarații de dragoste și colaje.În urma participării, elevii au primit 

diplome. 

Liceul nostru a organizat în data de 22 martie, Balul 

Primăverii.La această activitate au fost invitate 

toate clasele care ulterior au participat la tombolă. 

Scopul activității a fost unul caritabil, deoarece în 

schimbul donațiilor, colegii sau profesorii au primit 

obiecte hand-made sau obiecte aduse de alți colegi. 
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             26.03- 30.03.2018 

 

Programul  din săptămâna Şcoala Altfel asigură, aşa cum îi spune şi numele, 

accesul la metode alternative de educaţie, experienţe care să producă învaţare 

sau dobandirea unor „unelte” care să poată fi folosite alături de metodele 

educaţiei formale şi care să aibă acelaşi efect, acela de dezvoltare a elevilor. 

 

Activităţiile din această săptamână au fost din mai multe categorii : 

 

➢ Clasa a XI- a F şi clasa a X-a I au participat la proiectul “Justice has no 

gender” din Bucureşti, la sediul Active Watch. Aici şi-au pus în aplicare 

informaţiile dobândite pe parcursul întâlnirilor precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Clasa a X-a S împreună cu elevii de la a XI-a F au făcut o excursie prin 

nămeţii iernii, de două zile, cu destinaţia Cabana Diham. 

 

 

 

  

 

 

➢ Clasele a XII-a C şi a X-a F s-au aventurat într-o călătorie de o zi spre 

staţiunea Predeal, unde au avut parte de o ninsoare neaşteptată, dar care nu le-

a răpit distracţia. 

 

Săptămâna  ,,Şcoala altfel” 
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Domnul profesor Marcu Marius ne-a acordat puțin timp pentru a ne răspunde la 

întrebările unui  interviu. 

  

1. Este dificil să fiți profesor la liceul nostru?

Nu este dificil să fiu profesor indiferent  de unitatea de învățământ,
deoarece în orice meserie trebuie să se conducă principiul ,,Meseria 
înainte de toate”.

2. De ce v-ați dorit să fiți profesor de geografie?

Nu mi-am dorit de prima dată să fiu profesor de geografie.Prin 
această profesie am reușit să-mi împletesc toate pasiunile:călătoria, 
curiozitatea, fotografia. Aici m-am regăsit.

3. Ce v-a determinat să vă continuați cariera ca profesor al liceului D.D.?

Faptul care m-a determinat a fost apropierea de casă deoarece 
Buftea este la jumătatea drumului dintre București și Periș,dar și 
atașamentul de persoanele ce fac parte din acest colectiv.

Eu lucrez permanent.Mă trezesc de dimineaţă la ora 6 şi am ore de curs, iar 

după ce termin orele, cel puţin două ore sunt alocate pregătirilor 

materialelor pentru a doua zi, după care evaluez si corectez lucrările scrise. 

Sunt multe lucruri pe care le pot aprecia:căldura elevilor, 

sinceritatea lor...Sunt atras de calitatea elevilor ,de aceea aleg să vin 

la acest liceu. 

4. Ne imaginăm că programul dumneavoastră este foarte încărcat, ne puteţi descrie o zi 

normală de lucru? 

5. Ce apreciaţi cel mai mult la acest liceu? 

„Scriu articole ştiinţifice, lucrez la proiecte educaţionale, 

pregătesc excursii, când am timp liber citesc în special literatură 

de specialitate.Asta îmi umple timpul până la 12  noaptea." 
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                    -tradiţii şi superstiţii- 
 

   Paştele este o sărbătoare a fericirii, a bucuriei, asemănată cu cea a Apostolilor 

atunci când l-au văzut pe Mântuitor înviat.  Paştele este sărbatoarea Învierii 

Domnului. Sărbatoarea Paştelui este momentul în care prăznuim ,,omorarea 

mortii, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veşnice și săltând îl lăudam pe 

Mântuitorul, pe cel unul binecuvântat și preamărit, Dumnezeul părinţilor 

noştri".  Paştele se prăznuieşte în fiecare duminică.Salutul care se obişnuieşte în 

această sărbătoare este ,,Hristos a înviat!’’ şi ,,Adevărat a înviat!’’  

 

 

 

 

 

            Tradiţia spune că trebuie 

să te înnoieşti în această 

perioadă deoarece îţi aduce 

noroc. 

      Duminică dimineaţa, 

există tradiţia ca toţi membrii 

familiei să se spele pe faţă cu 

apă neîncepută, luată dintr-un 

izvor, în sensul în care curge, 

în care se pune un ou roşu şi 

un ban de argint: să fie 

sănătoşi şi cu faţa frumoasă, 

argintul simbolizând, de 

asemenea şi noroc la bani. 

       Alte vorbe din popor spun 

că este  bine să mănânce toată 

familia din primul ou ciocnit 

pentru a fi mereu împreună. 

        Se mai spune că cei care 

ciocnesc ouă în ziua de Paşte 

se vor întâlni pe lumea 

cealaltă. 

 

       În ziua de Paşti nu este bine 

să dormi, pentru că în restul 

anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca 

semănăturile, recolta va fi 

distrusă şi te va prinde ploaia ori 

de câte ori vei vrea să lucrezi 

câmpul. 

 În ziua de Paşti nu se 

mănâncă oul cu sare, se spune că 

transpiri tot anul.     

Se spune că cei ce mor în 

duminica de Paşti sunt scutiţi de 

Judecata divină, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 
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Programul Erasmus+ 

  Liceul nostru a reuşit,  după multă muncă, să colaboreze la proiectul Erasmus+ 

. Acesta este un program european destinat schimburilor de elevi şi studenţi care 

oferă numeroase oportunităţi de învăţare şi experienţe noi. 

Interviu cu unul dintre noi 

Ce aşteptări ai de la această 

deplasare? 
Așteptările mele legate de 

această deplasare sunt unele 

mari, deoarece nu te întâlnești 

des cu o astfel de oportunitate 

să cunoști obiceiuri și o cultură 

Cum crezi ca te vei descurca în Anglia? 

Cred că mă voi descurca bine, deoarece cunoștințele mele 

despre limba engleză mă vor ajuta mult să mă fac înțeles de 

cei de acolo. 

Te-ai gândit să studiezi în altă ţară sau eşti decis să rămâi în 

România? 

 
Probabil voi continua studiile în țară.Mulți nu știu că 

universitățile și facultățile de la noi sunt bine văzute în țările 

europene, ceea ce e un plus. 

Ai teamă de ceva, odată ce vei ajunge la locaţie? 

 
Nu, chiar deloc.Sunt convins că va fi o experiență plăcută. 

Ce planuri ai și spre ce anume te îndrepți? 

Momentan nu am planuri stabile. Fac ce simt pe moment și 

după aceea văd ce se întâmplă.Nu-mi place să-mi trăiesc 

viața după un program sau ceva impus. 

 Bostan Tudor (a XI –a E) 
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                Bună, mă numesc Cristina, 

sunt elevă în clasa a XI-a 

Filologie. Fac parte din trupa de 

dansuri Ansamblul Doina 

Ilfovului de cand s-a înființat, mai 

precis de doi ani de când s-a și 

înființat . Cu ajutorul dansurilor, 

am ajuns să cunosc multă lume și 

mulți artiști din toată lumea. Am 

avut emisiuni în direct la 

televiziuni cunoscute pe plan 

național. Am trăit cele mai 

frumoase momente alături de cei 

din ansamblu în deplasările 

noastre către spectacol sau în 

drumul spre casă. Cu toate că 

oboseala își spunea cuvântul, noi 

aveam puterea de a duce mai 

multe spectacole unul dupa altul 

în regim direct sau doar filmari. 

Am ajuns pe scene importante in 

țară, Sala Palatului fiind una dintre 

acestea și multe altele în orașe din 

țară. 
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Aza, o adolescentă de șaisprezece ani, n-a avut 

niciodată de gând să încerce să dezlege misterul 

miliardarului dispărut Russell Pickett, dar la 

mijloc e o recompensă de o sută de mii de dolari. 

Iar cea mai bună și mai neînfricată prietenă a ei, 

Daisy, abia așteaptă să investigheze acest caz, așa 

că traversează împreună prăpastia socială care le 

separă de fiul lui Russell Pickett, Davis. Aza 

încearcă să facă totul perfect pentru familia ei, dar 

și în investigatie, toate acestea în timp ce se 

confruntă cu gândurile personale ce devin foarte 

întunecate. 

Într-un imperiu care se desfăta cu 

războaie și cu înrobirea celor învinsi, 

Kestrel, fiica unui general, are doar două 

posibilități: să se înroleze în armată sau să 

se căsătorească. Dar lumea îi este dată 

peste cap atunci când își întâlnește 

sufletul-pereche, un sclav ai cărui ochi par 

să sfideze întreaga lume. Urmându-și 

instinctul, sfârșește prin a-l cumpăra 

pentru o sumă imensa de bani, însă băiatul 

deține un secret, iar Kestrel află în curând 

că prețul pe care l-a platit pentru o altă 

ființă umană e mult mai mare decât și-ar 

fi putut imagina. 

Blestemul câștigătorului de Marie Rutkoski 

Un șir infinit de țestoase de John Green  
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Call out my name -
The Weeknd

One kiss - Calvin 
Harris ft. Dua Lipa

Kisses back-Matthew 
Koma 

De ascultat cele mai noi piese ce le auzi la radio primăvara aceasta : 

De vizionat cele mai în vogă seriale și filme ale primăverii : 

SEEN

• Serialul SEEN este cu și despre adolescenți; scenariul este 
construit în jurul experiențelor a patru tineri - Alex, Ella, Jake și 
Nina - a căror prietenie este pusă la încercare, totul pornind de 
la un Seen, purtându-te astfel printr-un rollercoaster de emoții.

BLACK PANTHER

Primul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, Black Panther va face 
trecerea pe marele ecran în 2018. Pe numele său T'Challa, supereroul s-a născut în 
Wakanda, o țară africană ascunsă lumii întregi pentru ca marile corporații să nu-i 
exploateze vibraniumul, un prețios metal descoperit într-un meteorit. Moștenitor al 
tronului, T'Challa va trebui să plece din Wakanda când tatăl său este ucis. 

STRANGER THINGS

• Într-un orășel , unde toată lumea se cunoaște personal, un incident ciudat 
lansează un lanț de evenimente ce conduc la dispariția unui copil. Agenții 
guvernamentale secrete și forțe supranaturale întunecate, aparent 
răuvoitoare, ajung în oraș, în timp ce câțiva localnici încep să înțeleagă că 
există ceva înfricoșător în orașul lor pașnic.

CALL ME BY YOUR NAME

• Elio, un adolescent din anii '80, plănuiește să-și petreacă vara, 
ca de obicei, în vila superbă a părinților săi, din nordul Italiei, 
însă vizita celui mai nou asistent cercetător din echipa de 
arheologi a tatălui său îi provoacă sentimente neașteptate.
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  Elevii au obligația 

să aibă o ținută vestimentară decen

tă şi îngrijită care să‐i 

individualizeze ca vârstă, sex şi 

categorie socială de elev. 

  Nu se admit extravaganțele 

vestimentare : îmbrăcăminte 

indecentă (decoltee exagerate, 

purtarea de maieuri, purtarea de 

bustiere la fete, fuste foarte scurte, 

purtarea de pantaloni exagerat 

mulați pe corp, pantaloni scurți).  

 

Regulament 

Aşa da!  

        Toţi elevii ar trebui să poarte   

uniforme şi ecusoane şcolare pentru 

a fi recunoscuţi în interiorul unităţii. 
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Bandă desenată – by 

Brezeanu Ioana ( IX F) 

Caricatură– by Cojocaru 

Andreea ( XI F) 



 

13 

   

   

 

                        

    

                 Ce meci, ce victorie!  

    România a învins Rusia, campioana olimpică la handbal feminin, după o 

partidă absolut incredibilă.  

    Naţionala de handbal a României a obţinut o victorie uriaşă, reuşind să 

învingă Rusia, campioana olimpică en-titre. 

 

 

  

 

    

 

 

 

    Fetele antrenate de Martin Ambros au făcut un meci mare în Sala Sporturilor 

din Cluj, în faţa a 8.000 de spectatori, care au realizat o atmosferă fantastică. 

România a condus la pauză cu 15-12, având în Cristina Neagu motorul echipei şi 

în portarul Denisa Dedu un adevărat înger păzitor.  

      După pauză, Rusia a revenit şi a condus cu 19-16, însă fetele s-au mobilizat şi 

au reuşit să termine jocul într-un mod fabulos.S-a terminat 26-25 : 

Golurile au fost marcate de: 

• Buceschi 6 goluri 

• Neagu, Drăguţ, Chiper 4 goluri, 

• Pintea 3 goluri, 

• Băcăoanu 2 goluri, 

• Oltean,Udriştoiu,Folrica 1 gol 

 

Mens sana in corpore sano
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De-a lungul vieții, 

omul se hrănește 

circa 4 ani și doarme 

în medie 25 de ani ? 

Roșia și dovleacul sunt 

considerate, din punct 

de vedere botanic, 

fructe și nu legume? 

Ceaiul este a 

doua băutură 

consumată în 

lume, cantitativ, 

după apă? 

Portocalele sunt 

originare din 

China, iar romanii 

sunt cei care le-au 

adus în Europa? 

Laptele este 

asimilat în 

proporție de 97% 

de către organism? 

Cea mai veche 

legumă folosită 

de om este 

varza? 

Regina Egiptului, 

Cleopatra, era atât de 

frumoasă datorita băilor 

pe care le făcea în lapte de 

capră, cunoscut pentru 

calitățile antiinflamatorii 

ale pielii? 
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BERBEc 

Ești foarte abil la vorbă, 

convingător și poți prinde în 

mrejele tale pe oricine. Fă-

ți timp să te aduni și pe-

acasă, implică-te în 

activități casnice și nu-ți 

neglija starea de sănătate! 

Taur 

În plan profesional, lucrurile 

tind să stagneze în prima 

jumătate a lunii și ar fi 

foarte indicat să îți faci o 

reevaluare a scopurilor, a 

țelurilor, a direcției în viață. 

Fă un efort pentru a rezista 

cheltuielilor 

inutile și nu 

spera la bani 

câștigați fără 

efort sau prin 

speculații 

financiare! 

Gemeni 

Anumite beneficii așteptate 

cu nerăbdare ar putea să 

întârzie, așa că este 

recomandat să te descurci 

cu cât ai deja în portofel. Fii 

cumpătat, nu cheltui peste 

posibilitățile tale reale și vei 

constata că, de fapt, ai atât 

cât îți este de trebuință! 

Rac 

Este recomandat să nu te 

agăți de resentimente, ci să 

încerci să îți mobilizezi 

perechea de viață și să va 

străduiți împreună să 

reparați și/sau să 

consolidați relația de cuplu. 

Este o perioadă foarte bună 

pentru a privi lucrurile pe 

termen lung și pentru a vă 

stabili țeluri comune.  

 

 

 

Leu 

Oboseala poate conduce 

ușor la neatenție, de unde 

se poate naște riscul de 

accidentări, răniri etc. Este 

recomandat să fii cât mai 

atent și precaut. Fă-ți timp 

și pentru problemele de 

familie pe care le-ai neglijat 

până acum! 

FecioarĂ 

O serie de afecțiuni mai 

vechi pot să răbufnească 

sau să dea semne de 

cronicizare. Prin urmare, 

este foarte important să te 

îngrijești corespunzător, 

fără să intri în panică. 

Promovează-ți mai activ 

afacerile online! 

BALANTA 

Viața personală a 

Balanțelor este încărcată de 

stres și de agitație, care pot 

avea repercusiuni asupra 

stării de sănătate. Din 

fericire, primești sprijin de 

unde te aștepți mai puțin, 

când te aștepți mai puțin, 

ceea ce poate însemna mult 

pentru moralul tău 

SCORPION 

Din punctul de vedere al 

energiei și al vitalității, luna 

aprilie este mai modestă 

decât precedentele. Noroc 

cu Jupiter, care se află în 

Scorpion și te susține. Pune 

mai multă dulceață în 

vorbe! 

 

 

 

SAGETATOR                   
Venus, situată în casa 

sănătății Săgetătorului, 

favorizează relațiile cu 

mediul medical și 

terapeutic, dar și cu 

saloanele de înfrumusețare, 

masajul, procedurile 

cosmetice și tot ce te ajută 

să te simți mai bine și mai 

plăcut(ă) la înfățișare.  

CAPRICORN 

Odihna și relaxarea sunt 

îndeosebi 

necesare.Activitățile 

creative sau practicarea 

unui hobby au efect 

benefic, cu condiția ca 

hobby-ul să fie unul pașnic 

și inofensiv.Reorganizează-

ți puțin munca și nu neglija 

prioritățile familiei! 

VARSATOR 

Se recomandă cu tărie 

evitarea abuzurilor și a 

suprasolicitării (fizice și 

intelectuale), adoptarea 

unui stil de viață ponderat, 

disciplinat și prudent, din 

care să se elimine orice 

factor de risc.Atenție în 

deplasări! Fii calm(ă) și 

optimist(ă), caută 

compania oamenilor 

înțelepți și senini! 

 

PESTI 

Satisfacțiile adevărate vin 

din activitățile în care te 

folosești de creier, vorbe și 

îndemânare. Folosește-ți 

puterea de convingere, cu 

care acum poți face minuni! 

Ce  se  întâmplă  cu  tine? 
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Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu 

Buftea 

 

       Director : Prof. Constantin Eliza 

       Director adjunct : Prof.Corcodel Larisa 


