discotecilor, îi place desenul tehnic,
deoarece în timpul liber desenează
cu plăcere. Când are ocazia ascultă
muzică, merge la pescuit, sau se
întâlneşte cu prietenii în oraş. Doreşte
să devină un foarte bun tâmplar...."
FIonela Lezeu „... I-ar place să participe la acţiuni sportive, în echipă.
Consideră că este o fire încăpăţânată,
îndrăgeşte chimia, un „atu" în favoarea
ei este că o înţelege. Printre pasiuni se
numără: muzica, pe care o urmăreşte
cu plăcere, moda, îi plac excursiile.
Şi-ar dori să devină studentă la Drept.
F Dan Laza „...îi place sportul în
echipă. Consideră că este un băiat ca
oricare altul. Pe primul loc la materiile
preferate a aşezat informatica şi recunoaşte că îi place să petreacă mult
timp în faţa calculatorului. Printre pasiunile lui se numără muzica HIPHOP, sportul şi lectura. Când are ocazia
îi place să meargă cu prietenii la
discotecă. Ar dori să devină absolvent
al Facultăţii de Informatică.
F Paul Adrian Pup „...Este născut
în zodia Scorpion, îi place sportul, în

primul rând, fotbalul, iubeşte animalele în special câinii şi pisicile. Printre
materiile preferate sunt istoria şi
geografia, plăcând-i să pătrundă în
tainele lor. Este pasionat de fotbal încă
de mic, îi place să deseneze maşini de
toate tipurile, în timpul liber ascultă
muzică, joacă fotbal, citeşte şi merge la
pescuit. După terminarea şcolii
profesionale ar dori să termine liceul,
3ă facă şcoala de şoferi şi să devină
student al Facultăţii de Sport din
Oradea.
FLavinia Ionela Magda „...îi place
să organizeze activităţi culturale,
sportive, de unde să nu lipsească
umorul. Este o fire prietenoasă, modestă, îi plac mai mult ştiinţele exacte,
dar cam in aceeaşi măsură îndrăgeşte şi
celelalte materii, în timpul liber îi
place foarte mult să se plimbe, să
asculte muzică, să stea cu prietenii.
Ar dori să treacă cu bine examenul de
Bacalaureat şi să-şi continue studiile la
Ştiinţe Economice.
F Anamaria Alina Pituţ „...Este
elevă în clasa a XII-a profil informatică, are 18 ani şi este născută în zodia
Leu. Este o fire prietenoasă şi înţele-

gătoare. Materiile preferate sunt
matematica, pe primul loc deoarece e o
ştiinţă exactă, de asemenea îi plac
limbile străine, în special engleza, şi
literatura, îi plac foarte mult tenisul,
handbalul, muzica de actualitate şi
pictura pe sticlă. Timpul liber şi-1
petrece ascultând multă muzică,
vizionând filme la T.V. şi făcând
multe plimbări. Ca planuri de viitor:
ar avea să ia Bac-ul, apoi să reuşească
la facultate.
Membrii Biroului permanent
al Consiliului elevilor vă doresc să fiţi
optimişti, perseverenţi, încrezători în
puterile voastre, să petreceţi momente
plăcute pe băncile acestui liceu. Vă
recomandă să fiţi ordonaţi şi
disciplinaţi, să îngrijiţi această şcoală
şi locurile pe unde umblaţi.
Colegilor care au examene le
urăm „Baftă" şi „Succes la examenele
vieţii" !
Au intervievat şi redactat răspunsurile
ALINA FLORE,
ALEXANDRA DANCE,
ANDRADA FACĂ,
IONUŢBUDA,
MARIANMAGDA,
CIPRIANZARE
din clasa a IX-a E

EŞTI TUPEIST(Ă) ?
Cărui tip de om aparţii ? Curajos sau laş ?
Răspunde la următoarele întrebări prin „da" sau „nu".

I. Îţi place să fii la curent cu tot ce se întâmplă în jurul tău?
2. Îţi plac prietenii care vin pe „nepusă masă"?
3. Ţi-a plăcut locul în care ai petrecut vacanţa. Vei reveni cu prima ocazie ?
4. Când porţi ceva nou îţi este teamă c-ai putea fi ridicol ?
5. Eşti de acord cu afirmaţia că atunci când rişti viaţa devine mai interesantă ?
6. Deşi ştii că nu-ţi face bine, bei şi fumezi ?
7. Dacă un autobuz este prea aglomerat, te urci în el ?
8. Dacă vrei să-ţi cumperi ceva şi nu ai bani, te împrumuţi de la prieteni ?
9. Dacă cineva din gaşca ta îţi propune să faci un pariu, accepţi ?
10.Te îmbraci extravagant ?
11. Dacă unul dintre profesori scrie ceva greşit la tablă, îl atenţionezi ?
12.Te-ai întâlni cu o tipa/tip cu care ai vorbit doar prin telefon sau scrisori ?
13.Crezi că ai putea dormi o noapte în castelul Bran ?
14.Ţi-ar plăcea să sari cu paraşuta ?
15.Dacă ţi-ai petrece Crăciunul la mare, ai fi tentat să faci o baie ?
^
s
dacă ai obţinut majoritatea de :
*
DA: Eşti tipul omului tupeist. Îţi place să ieşi în evidenţă prin curaj şi
nesupunere. Nu vei fi niciodată de acord cu expresia: „capul plecat sabia nu-1
taie". Vei avea de pierdut pe de-o parte, căci puţin bun simţ şi respect nu strică
nimănui.
NU: Eşti tipul omului care întâi gândeşte şi apoi acţioneazăl. În viaţă mergi ca
un melc tăcut, încet dar sigur. Dezavantajul tău este că uneori viaţa poate
părea plicticoasă.

HEREDEA CRISTINA şi ROMAN IONUŢ, clasa a IX-a D
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Un explorator îl vede pe vraciul
satului bătând ritmic la tobă.
-Ce este prietene ?
-Nu mai avem apă.
-Şi baţi toba ca să invoci ploaia ?
-Nu, este semnalul pentru
instalator.
O profesoară nouă încearcă să predea
o lecţie de psihologie. Ea intră în
clasă spunând:
-Cine se crede prost, să se ridice
în picioare.
După câteva secunde se ridică un
elev. Profesoara i se adresează:
-Tu de ce crezi că eşti prost? Nu
sunt prost, doamnă, dar îmi părea
rău să staţi doar dumneavoastră în
picioare.
Un om beat se sprijină de un felinar.
Altul, arătând felinarul, îl întreabă:
-Ce-i asta, domnule? Luna sau
soarele?
-Nu ştiu, domnule, că eu nu-s de prin
partea locului.
culese de COR1NA VANCU, anul I E

