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FLORICA NAGHIU este în clasa a Xl- a E, şi aparţine zodiei vărsător, învaţă cu multă plăcere la matematică şi chimie. In
şcoală i-ar place să studieze un curs referitor la reţele de telecomunicaţii. Calculatoarele, muzica şi sportul sunt hobby-urile ei. Dintre
realizări aminteşte premiul I obţinut la olimpiada de matematică faza judeţeană în anul 2001, şi menţiune în anul acesta la aceeaşi
olimpiadă. O experienţă plăcută a trăit alături de elevii şcolii selectaţi pentru excursia de studii din Franţa. Este o fire sociabilă şi
glumeaţă, în viitor doreşte să ajungă studentă.
LAURA DANIELA ŞANDOR -CÂRJE în curând este absolventă a clasei a XlI- a F. Este născută în zodia rac şi printre
hobby-uri enumera designul vestimentar, pictura, desenul, lectura (atât romanele cât şi revistele de modă), învaţă cu plăcere la
materiile de specialitate: istoria artei, desen, limba română, limbile străine (franceză şi engleză), geografia. La şcoală ar dori să
studieze arheologia şi despre civilizaţiile dispărute. Printre realizările ei enumera participările la un concurs internaţional la care a
obţinut o medalie cu brevet, la un alt concurs organizat la Giurgiu a obţinut locul al II- lea, iar în clasa a X-a a obţinut locul I la
olimpiada naţională de pictură desfăşurată la Tulcea. Consideră că toţi oamenii au calităţi şi defecte, pe ea o caracterizează ambiţia şi
perseverenţa. Intenţionează ca după terminarea liceului să urmeze cursurile Facultăţii de Arte Plastice din Cluj-Napoca, secţia design
vestimentar.
Dragi cititori, aveţi ocazia să participaţi la un concurs cu întrebări lansate de elevii intervievaţi de noi.
Răspunsurile se primesc până în 30 martie 2002 în cutia „Orizont".
1. CINE A DESCOPERIT AMERICA?
2. UNDE S-A NĂSCUT ION CREANGĂ ?
3. CINE A PICTAT CELEBRUL TABLOU: „MONALISA" ?
4. ÎNTRE CE ANI A DOMNIT ŞTEFAN CEL MARE ?
5. CĂRUI CURENT „APARŢINE" TABLOUL LUI MENDELEEV ?
6. CINE ESTE CEL MAI BOGAT CÂNTĂREŢ DIN LUME ?
7. OPT ORI OPT FAC 64 Şl CU UNUL Şl CU ALTUL Şl CU DOI LEGAT DE PATRU, CÂT FAC ?
8. CÂND S-A NĂSCUT TUDOR ARGHEZI ?
Rebeca Sala, Emilia Darăban, Florina Şandor, VIII

DESPRE DRAGOSTE…
Oricât am încerca să dăm o
definiţie a dragostei nu vom reuşi
niciodată pentru că ea e sentimentul
cel mai complex, mai frumos, mai
sincer care poate exista. Acest
sentiment a fost sădit în lume de către
însuşi Dumnezeu, noi oamenii suntem
făcuţi din iubire, pentru iubire.
Iubirea a fost şi este marea
temă a literaturii din toate timpurile.
Val puternic, acest sentiment conduce
artiştii in lumi minunate. Deseori însă
acest sentiment li se pare oamenilor
atât de măreţ şi de puternic încât ei îl
atribuie unor fiinţe cu puteri
miraculoase, zei ce iubesc în taină
fiinţe pământene, zburători ce
vizitează iatacuri de fecioare.
Şi pentru ca dragostea mută
din loc munţii ea poate înmuia şi
inimile oamenilor, le poate transforma
şi înnobila, însufleţiţi de dragoste,
iată oamenii devin ei însuţi zei,
zburători, fete de împărat şi feţi-frumoşi,
în orice caz devin fiinţe superioare
apropiindu-se de idealul uman.
De ce sunt celebri Romeo şi
Julieta, Tristan şi Isolda. Antoniu şi
Cleopatra, Dante şi Beatrice?
Pentru că dragostea le-a dat
aripi pentru a se ridica deasupra
tuturor.

Însăţi dorinţa de dragoste îl
poate face pe un om deosebit. Cineva
care-şi doreşte dragostea are un suflet
mare, pur şi feciorelnic.
,Iubirea-i fum ce din suspine
creşte,
Aprinsă-i foc ce-n ochii dragi
zbucneşte.
Gustată, e izvorul de-armonie
Ce-ngână auzul, dar înăbuşită,
E val clocotitor de mareadâncă?
Sminteală înţeleaptă! Dulce
fiere!"
Deşi e plină de contradicţii,
de porniri neînţelese, de gesturi
necugetate şi capabilă de fapte
disperate, deşi înseamnă zbucium şi
nelinişte, dragostea e un sentiment
dumnezeiesc iar oamenii care iubesc
tind să devină nişte zei.
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SUFLET
BUN...
După lansarea
numărului 6 al acestei reviste,
Biroul Permanent al Consiliului
elevilor a antrenat elevii şcolii în
adunarea
de
fonduri
pentru
ajutorarea elevilor cu situaţie
materială grea. S-au strâns cu
această ocazie:
-Din vânzarea felicitărilor 635.000
lei.
-În urma licitaţiei obiectelor
donate de elevii din clasele V,
VIII, XA, XID, XIE, IID, IIIC s-au
strâns 885.000 lei.
-Din donaţii s-au strâns 555.000
lei. Au contribuit IE, XE, XD, XID,
Vlădic Marius din IXE, ID.

Mirabela Popa, Florin Bogdan, IXC
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Felicităm inimoşii organizatori şi
pe cei ce au contribuit la aceste
fonduri. Domnii diriginţii au distribuit
aceste „daruri de Crăciun" pentru cei
aproximativ 60 de elevi de pe listă.

Cristina Heredea, XI D

