SUNTEM ÎN LUNA LUI MĂRŢIŞOR......

Oricât suntem de ocupaţi, nu putem spune că apropierea de primăvară, verdele crud a! naturii care renaşte, albul şi rozul
pomilor ce încep să dea în floare, nu pun o amprentă pozitivă şi asupra stării noastre de spirit. Suntem parcă mai liberi, dornici de
mişcare, ne simţim mai uşori că am scăpat de „cojoacele" iernii.
Rămâne doar ca această libertate să n-o înţelegem greşit, s-o îmbinăm cu disciplina, de fapt cu autodisciplina. Să nu
uităm că disciplina impune ordine în munca proprie, respectarea unui program, a unui regim zilnic.
Iată că, vrând, nevrând, s-a scurs deja jumătate din acest an şcolar De pe băncile şcolii noastre îşi „vor lua zborul" elevii
clasei a VIII-a, anilor II E şi II F, anilor III A, B, C, D, E, a claselor a XII- a A, B, C, D, E ,F. În speranţa că în şcoală v-am ajutat în
desăvârşirea voastră ca oameni, vă dorim ca în drumul vostru sa întâlniţi cât mai puţine obstacole!
Zăpezile s-au topit, au apărut ghioceii, iarba îşi arată timid colţul Faceţi-vă timp şi admiraţi natura care vă înconjoară,
păstraţi-o aşa cum este; dacă nu se poate ca în fiecare moment să sădiţi o plantă, să pliviţi un strat, să îngrijiţi o livadă, măcar nu
lăsaţi să ne fie distrus ceea ce ne înconjoară.
O datorie a celor ce rămân pe băncile şcolii, este să înveţe, să nu uite că ceea ce învaţă temeinic acum îi va ajuta în viitor.
Aveţi ocazia ca împreună cu colegii voştri şi cadrele didactice ce vă înconjoară în şcoală să trăiţi momente de neuitat. Profitaţi de
această ocazie!
Nu trebuie să-i uităm pe cei ce aşteaptă să ocupe un loc m băncile şcolii noastre . Sunt viitorii „boboci" ai claselor a IX-a şi
ai anilor I, „prichindeii" din clasa a V-a. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 200-2003 vă va fi prezentat succint în rândurile
revistei.
Tinereţea, la fel ca orice perioadă a vieţii, este frumoasă dacă ştii să o trăieşti. Vă dorim ca odată ajunşi la maturitate să nu
regretaţi că v-aţi irosit anii tinereţii.
„ORIZONT" este revista voastră, a tinerilor din şcoala noastră. Cu ocazia lansării acestui număr, vă
dorim tuturor cititorilor ei „O primăvară fericită !"

În rândurile de mai jos, în câteva cuvinte, se vor prezenta acei elevi care „trag tare" la toate materiile. Ei sunt pentru
noi un model, suntem mândri că-i avem printre noi. Pe lângă faptul că ei doresc să se autodepăşească acumulând noi şi noi
cunoştinţe, colegii noştri au preocupări şi pasiuni în afara orelor de şcoală.
SĂ-I CUNOAŞTEM AŞADAR....
ANCA PETRULEA este elevă în clasa a Vl- a şi este din zodia peşte, învaţă cu mai multă plăcere la limba şi literatura
română şi ar dori să studieze în şcoală limba spaniolă. Are ca hobby-uri muzica şi consideră că faptul că învaţă destul de bine (noi am
zice foarte bine) este una din calităţile ei O realizare a ei ar fi faptul că în urma testului de la finele clasei a IV-a a fost admisă la liceul
nostru în clasa de profil arte plastice, în viitor ar dori să devină un bun avocat.
IOANA POPA are caracteristicile specifice celor născuţi în zodia scorpion, ea fiind elevă în clasa a VlI- a. învaţă cu
plăcere la matematică şi ar dori să studieze în şcoală floricultura şi ecologia. Este o fire optimistă şi are ca hobby pictura. Consideră o
realizare faptul că an de an este premiantă şi obţine premiul I. Şi-ar dori ca la capacitate să obţină notă mare şi să fie repartizată la un
liceu bun.
MARIUS VLĂD1C este elev în clasa a IX-a E şi este un „vărsător", învaţă cu mai multă plăcere la istorie şi ar dori să
studieze în şcoală astronomia. Printre hobby-uri aminteşte sportul, muzica şi pescuitul. O realizare a lui ar fi faptul că a învăţat să
conducă. Anul acesta a ocupat locul al ÎI- lea la faza pe zonă a olimpiadei de matematică Una din calităţile sale ar fi faptul ca este
răbdător, Planari de viitor nu şi-a făcut încă, este doar în primul an de liceu.
MON1CA PĂTCAŞ este elevă în clasa a Xl- a D şi învaţă cu mai multă plăcere la contabilitate. Este născută în zodia
capricorn şi ca şi calitate a ei consideră că este o fată ambiţioasă, îi place să asculte muzică şi să joace volei iar la şcoală ar dori să se
studieze germana. Una din realizările ei este faptul că a fost selecţionată şi a efectuat un stagiu în Franţa, în viitor ar dori să urmeze
cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice
CRISTINA SĂLÂJAN are caracteristicile specifice celor născuţi în zodia taur şi este elevă în clasa a Xl- a D învaţă cu
plăcere la toate materiile, la scoală ar dori să se studieze desenul. Este o fire ambiţioasă şi consideră că are curaj, în timpul liber
joacă volei şi rezolvă integrante. La capitolul realizări, Cristma, la fel ca şi Monica, şi-a trecut stagiul de 3 săptămâni petrecut în
Franţa, în viitor speră să reuşească la facultate după ce va lua Bacalaureatul cu succes.
DANA ARDELEAN îşi sărbătoreşte ziua în una din zilele lui „vărsător". Este elevă în clasa a Xl- a E şi învaţă cu mai
multă plăcere la matematică, în şcoală ar dori să mai fie ore alocate studiului psihologiei. Are ca hobby-uri muzica, sportul şi calculatoarele. Anul trecut a obţinut locul al II-lea la concursul „Ştefan Musta", şi anul acesta s-a clasat a II-a la olimpiada de matematică
faza pe zonă. O altă realizare a ei este participarea la Programul Leonardo, ocazie cu care a vizitat meleagurile Franţei. Este o fire
sociabilă şi sinceră, în viitor ar dori să ajungă alături de prietena ei, Floricuţa, studentă.
(continuare în pagina 3)
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