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PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~  Anul I - Nr. 4 - Noiembrie 2002 ~  Spiritul SpiriÕtilor
AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Din activitatea Consiliului
de la trezorier... 

Denis Maftei a fost în vizita la CN Spiru Haret pe 

28 septembrie 2002 când s-a întâlnit cu elevii premiaÛi.

Difuz|m mai jos Procesul Verbal al întrunirii:

Când: Sâmb|t| 28 septembrie 2002, 10:30 - 14:30

Unde: Colegiul NaÛional Spiru Haret - Cancelarie

Cine: Ôtefan Barbu (XI-A)

Alexandru Constantinescu (XI-A)

Diana Leonte (X-B)

Denis Maftei - AsociaÛia Spiru Haret 2001

Rodica MareÕ - Directoare Colegiu SH

Radu MareÕ (XI-A)

Veronica Pietraru (XI-B)

Raluca Popescu (X-C)

Matei Popescu-Baran (XII-A)

M|riuca Simion (X-C)

Întrunirea începe la sosirea lui Denis Maftei la Colegiu. La

invitaÛia directorilor MareÕ Õi Pascu, participanÛii sunt

invitaÛi s| discute în cancelaria colegiului. Directorii

p|r|sesc întrunirea dar directoarea MareÕ va reveni ulterior

luând parte la discuÛiile referitoare la detaliile organiz|rii

grupului de leg|tur| Colegiu-AsociaÛia Spiru Haret 2001.

DM se prezint|, povesteÕte puÛin despre Toronto, Ontario,

sistemul de înv|Û|mânt în Canada, etc. Apoi, reaminteÕte

scopul AsociaÛiei: recunoaÕterea eforturilor excepÛionale

la înv|Û|tur|, astfel încât toÛi elevii s| fie tentaÛi s| înveÛe

bine Õi cei care o reuÕesc s| nu fie priviÛi ca "tocilari" ci

exemple demne de urmat. 

AsociaÛia doreÕte s| menÛin| un contact strâns cu elevii Õi

colegiul pentru a r|spunde cât mai bine nevoilor elevilor

Õi a realiza în condiÛii optime scopurile dorite de membrii

AsociaÛiei.

Se cade de acord a se aborda ideia form|rii unui grup de

leg|tur| al elevilor cu AsociaÛia.  

Se trece la discuÛia r|spunsurilor la chestionarul privitor la

activit|Ûile anului trecut (2001/2002).

RP Õi SB au strâns un num|r mare de chestionare

completate de c|tre elevi Õi fac sinteza opiniilor

exprimate:

Întrebarea no. 1- 

Majoritatea sunt de acord c| premiile în bani sunt OK.

Ôtefan exprim| ideia c| rechizite ar fi preferabile. DM

prezint| exemple cu microscopul Intel, camera digital|,

etc. Opinia colectiv| se schimb| brusc, favorizând

"obiecte Õi rechizite" . Concluzia: elevii vor ce le-ar

aduce maximum de “putere de cump|rare"

Întrebarea no. 2 - 

Valoarea premiilor se pare c| a fost "potrivit|". Matei

exprim| p|rerea (larg r|spandit|) c| premiile ar putea fi

"mult" mai mari, gen: burse la facultate. DM r|spunde

explicând structura fondurilor AsociaÛiei Õi deci sursa

banilor. Pentru comparaÛie, unii dintre câÕtig|tori citeaz|

premiile primite la Olimpiade din alte surse, de exemplu

la geografie: 200,000 de la Minister Õi 50,000 de la

sponsor, la român|: 500,000 de la sponsori Õi 300,000 de

la Minister. Comparativ, se cade de acord c|  premiile

AsociaÛiei au fost generoase.

Întrebarea no. 3 - 

Site-ul de internet suscit| relativ puÛin interes printre

participanÛi. DM subliniaz| c| AsociaÛia a investit pentru

a opera site-ul de la o adres| Õi cu un nume în România.

Nu pare a fi un punct important cu (aceÕti) elevi; cei care

Õtiau de site îl Õtiau deja de la “hypermart” Õi se duc la

oricare dintre cele 2 adrese, dup| disponibilitate, f|r| o

preferinÛ| anume. Se cade de acord a se face publicitate

http://www.spiru2000.ro:
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site-ului legându-l de site-ul liceului Õi eventuala pagin| a

clubului elevilor. Matei este elevul care lucreaz| la site-urile

liceului Õi va fi responsabil de site-ul grupului elevilor.

MPB se angajeaz| s| asigure publicitatea site-ului. RM

menÛioneaz| c| va face publicitate AsociaÛiei la Balul

Bobocilor.

Întrebarea no. 4 - 

În ciuda eforturilor direcÛiei liceului Õi a elevilor interesaÛi

Revista Spiritul SpiriÕtilor este doar puÛin mai cunoscut|

decât site-ul. Se conclude c| elementul atractiv principal al

revistei este prezenÛa concursurilor cu premii. Continuarea

acestei rubrici va da posibilitatea atragerii unui num|r mai

mare de cititori Õi participanÛi (prin alegerea unor premii

variate). M|riuca Õi Diana cer probleme de logic|. La fel

Raluca. În special probleme generale, nu specifice

programei unei clase. Elevii exprim| interes în probleme de

matematic| (Õi altele?) date la Olimpiade sau alte

concursuri similare din America. DM se angajeaz| s|

trimeat| clubului seturi de probleme elaborate de c|tre

Waterloo University pentru testarea elevilor de liceu

canadieni. 

DiscuÛiile continu| cu am|nunte specifice legate de

formarea unui club al elevilor. Acest club ar trebui s| fie

larg deschis tuturor elevilor colegiului Õi s| asigure activit|Ûi

variate care s| r|spund| intereselor celui mai larg num|r de

participanÛi. Printre activit|Ûile clubului va fi Õi aceea de a

menÛine Õi înt|ri leg|tura dintre elevii colegiului Õi

AsociaÛia Spiru Haret 2001. Aceasta se va realiza prin

activit|Ûi de reclam|, promovarea iniÛiativelor AsociaÛiei în

rândul elevilor, contribuÛii la publicaÛiile AsociaÛiei, etc. La

rândul ei, AsociaÛia Spiru Haret 2001 va sprijini

organizarea Õi dotarea clubului elevilor. Se discut| detalii

de organizare Õi dotare.

- La întrebarea care ar fi cel mai dorit obiect pentru club,

Matei solicit| o camer| de fotografiat digital| pentru a fi

folosit| la diferite ocazii "oficiale", gen: Ziua

Absolventului, Balul Bobocilor, serbarea de sfârÕit de an,

etc. Matei ar dori Õi un video. DM se angajeaz| s| trimeat|

o camer| digital| la formarea clubului.

-Abonament(e) la Scientific American Õi National

Geografic sunt urm|toarele dorinÛe. DM se angajeaz| s|

trimeat| un abonament la formarea clubului.

- Dna MareÕ invita la vizitarea camerei pe care liceul o

ofer| pentru club - elevii vor avea la dispozitie cheile de

acces, p|strate la secretariat. Se viziteaz| o camer|

luminoas| Õi foarte agreabil|, cu computer, TV, mese Õi

scaune, aflat| în vecin|tatea unui laborator de informatic|

de la etajul 2 al aripei noi (sub cabinetul psihologului). Se

discut| alternative care vor fi investigate în urmatoarele

zile.

Ne întoarcem în cancelarie, unde elevii iau în evidenÛ|

câteva obiecte oferite de DM pentru a fi trecute în

patrimoniul clubului (2 scanere, programe de software,

etc). S-a f|cut foarte clar| intenÛia ambelor p|rÛi (elevi -

AsociaÛie) de a forma clubul pe baze democratice, cu

documente care vor reglementa membria Õi activit|Ûile.

Clubul va fi controlat exclusiv de c|tre membrii s|i.

Colegiul Õi Asocia Ûia Spiru Haret 2001 vor oferi sprijinul

doar în m|sura dorinÛelor Õi cu accepÛiunea membrilor

clubului. Patrimoniul clubului va fi trecut în mod

organizat de la o promoÛie la alta. Toate obiectele oferite

Õi promise de simpatizanÛi externi, inclusiv AsociaÛia

Spiru Haret 2001, vor face parte din patrimoniul clubului.

La ora 2:30 se închid discuÛiile Õi se ureaz| succes

reciproc.

de la secretar|... 

Împreun| cu fratele meu Tudor GrigoraÕ am fost în

vizita la CN Spiru Haret pe 19 septembrie 2002.

Prin bunavoinÛa D-nei Directoare Adjunct| Rodica

MareÕ, am vizitat câteva clase Õi laboratoare Õi am aflat

multe despre realiz|rile elevilor Õi profesorilor.

Laboratorul de informatic| nr 1

Am fost impresionaÛi de noul laborator de fizic|, utilat

modern, aproape gata de a fi dat în funcÛiune, si de cele

doua laboratoare de informatic|. 

Am discutat despre colaborarea AsociaÛiei cu Colegiul Õi

de modul în care putem s| finaliz|m în condiÛiile cele mai

bune  recompensarea premianÛiilor la Olimpiade.

Am aflat c| un grup de elevi ai Colegiului au fost invitaÛi

în luna octombrie pentru o s|ptamân|, în schimb de

experienÛ| la un liceu din Olanda..

Sper|m ca astfel de ocazii sa fie mereu !
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Indicatori economici în Romania 
(septembrie 2002)
SALARIILE

Salariul net mediu:  3.898.408 lei

CreÕterea în ultimele 12 luni: +30%

Salariul minim:       1.750.000 lei

ÔOMAJUL

Rata de Õomaj: 8,2%

INFLAÚIA

Rata lunar| a inflaÛiei (septembrie 2002): 0,6%

Rata inflaÛiei de la începutul anului: 10,9 %

Rata inflaÛiei în ultimele 12 luni: 19,0 %  ú

Rata inflaÛiei pentru anul trecut (2001): 30,3 %

RATELE DE SCHIMB (26 Noiembrie 2002)

                   1i  = 33,561 lei

              1 US$ = 33,254 lei

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La

Roumanie au Quotidien : 

www.roumanie-quotidien.org

Rezultatele sondajului referitor la

desf|Õurarea activit|Ûii AsociaÛiei SH2001 . 

Am primit patrusprezece chestionare completate de la opt

elevi ai CNSH, cinci membrii ai Aocia Ûiei Õi un p|rinte.

R|spunsurile sunt dup| cum urmeaz|:

1. Dac| alegerea premiilor acordate în bani a fost o alegere

bun| sau nu:

#10 r|spunsuri afirmative 

 # 4 negative

cei care au ales negaÛia recomand|: diploma Õi

recunoaÕterea public| sau abonamente la reviste sau obiecte

alese de elev sau obiecte de rechizite de Õcoal|.

2. Dac| valoarea premiilor acordate a fost prea mic|,

potrivit| sau prea mare:

#5 au r|spuns c| au fost prea mici 

#8 au r|spuns c| au fost potrivite 

#1 r|spuns c| au fost prea mari

3. Dac| pagina de web a AsociaÛiei este vizitat| sau nu:

#6 r|spunsuri afirmative 

#8 r|spunsuri negative

4. Dac| revista Spiritul SpiriÕtilor este citit| sau nu:

#5 r|spunsuri afirmative 

#9 r|spunsuri negative

Ôtiri din România...

AnunÛuri de ultim| or|!

Zilele Colegiului Spiru Haret

În perioada 12-17 decembrie au loc "Zilele Colegiului

Spiru Haret". Pe 12 decembrie este Sf..Spiridon iar pe 17

decembrie se împlinesc 90 de ani de la moartea lui Spiru

Haret .

AbsolvenÛii sunt invitaÛi s| participe la activit|Ûile

organizate de liceu în zilele de 12 Õi respectiv 17

decembrie.

Pe data de 10 decembrie soseÕte un grup de elevi din

Olanda, care au fost gazdele elevilor noÕtri în luna

octombrie..Ei vor fi pe 12 decembrie la liceu dup| care

vor pleca într-o excursie în Ûar|: TârgoviÕte, Bran,

BraÕov, Sinaia pentru 3 zile.

Noi membri în AsociaÛie
Ur|m bun venit noilor membri, absolvenÛi ai promoÛiei

1965: Carmen Dan V|t|manu Õi Tudor GrigoraÕ

Gluma zilei...

Câteva "Perle" de-ale elevilor la examene 
primite de la corespondentul nostru din BucureÕti,
Petre MureÕan
 
Poporul român s-a format prin c|s|torirea b|rbaÛilor

români cu fetele dacilor Õi invers. 

 Ú|ranii lui Creang| vorbesc o limb| f|r| greÕeli de

ortografie. 

 V|zând-o singur| pe drum pe Vitoria, Û|ranul a avut

impresia c| e nem|ritat| Õi s-a comportat în consecinÛ|. 

 Caragiale este autorul schiÛelor Õi nuvelelor sale, ca s| nu

mai vorbim de teatru. 

 Anotimpurile care apar mai des în opera acestui mare

poet al naturii sunt : prim|vara, vara, toamna Õi iarna. 

 Cea de-a doua faz| a creaÛiei lui Eminescu s-a deosebit

de prima Õi a urmat dup| aceasta. 

 Dup| moartea p|rinÛilor s|i, Creanga Õi-a tr|it viaÛa în

continuare pân| în ultimii ani ai vieÛii lui. 

 Pesonajele din "Neamul Ôoim|reÕtilor" sunt

reprezentative pentru secolul XVII pentru c| au tr|it

epoca aceea. 

 Romanul "R|scoala" culmineaz| la sfârÕit cu un

deznod|mânt tragic. 

 Din cauza condiÛiilor grele, Eminescu a murit de foame

toat| viaÛa. 

 In poezia lui Topârceanu gâzele, gândacii Õi insectele,

cum e coÛofana, stau de vorba: "Ce ne facem fetelor ?". 

 Poetul cânta satul de care nu te mai poÛi desp|rÛi odat| ce

l-ai p|r|sit. 

 Cruciadele sunt niÕte r|zboaie organizate de papalitatea

nobilimii din orientul de apus pentru cuceriri de teritorii. 

http://www.roumanie-quotidien.org
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 Datorit| faptului c| L|puÕneanu chinuia pe boieri t|indu-le

nasul, urechile, mâinile etc., el le-a devenit antipatic

acestora. 

 Ludovic al XVI-lea era regele Û|rii. El Ûinea cu FranÛa

deoarece era bun prieten cu Danton. Ú|r|nimea era

împotriva FranÛei deoarece FranÛa voia s| ocupe Ûara lor.

InsurecÛii din Paris auzind c| Ludovic al XVI-lea Ûine cu

FranÛa, la 1 august 1792 au propus s| fie spânzurat. FranÛa

devine republic|! 

 Pasa Hassan este rugat de Mihai s| lupte ei amândoi, dar el

fuge miÕeleÕte Õi se lupt| prin intermediul oÕtilor. 

 ViaÛa albinelor e primejduit| mereu de insecte ca : ÛânÛarul,

viespea, Õoarecele Õi urÕii care se urc| în fagi unde sunt

albinele strânse în colonii Õi depun miere. 

 Mie îmi plac poveÕtile -scrie un elev de 10 ani- fiindc| au în

ele un melancolism care m| face s| dorm. 

 Îmi plac poveÕtile -scrie colega lui de banc|- fiindc| sunt cu

zâne care câteodat| visez c| sunt chiar eu. 

Continuare în num|rul viitor....

Õi problema ... cu premii

In aceste zile reci de toamn| târzie Denis Maftei a ales o

problem| care s| ne aduc| aminte de c|ldura verii.

Expeditorul celei mai elegante soluÛii primite înainte de

data de 20 decembrie 2002 pe adresa elevispiru@yahoo.ca

va primi pentru eforturile sale un calculator programabil care

rezolv| singur astfel de probleme (în timp ce face cafea si

matur| podelele, etc.)

Într-o zi cald| de var|, Ana, Oana, Õi Ioana s-au hotarât s|

petreac| câteva ore la Õtrand la Snagov. Cele trei

bucureÕtence au pornit vajnic la drum dar, între cele trei fete,

n-aveau de împ|rÛit decât un singur mijloc de transport: un

scuter de dou| persoane. Pentru a str|bate cei 24 de

kilometri în cel mai scurt timp, Ana a pornit pe jos, în timp

ce Oana Õi Ioana au plecat cu scuterul. La o oarecare

distanÛ|, socotit| anume astfel încât durata c|l|toriei s| fie

minim|, Oana a l|sat-o pe Ioana s|-Õi termine drumul pe jos,

iar ea s-a întors s| o ia pe Ana. 

Cele trei fete au ajuns cu bine la Snagov. 

Ôtiind c| scuterul mergea cu 48 km/h iar fiecare fat| mergea

pe jos cu exact 4 km/h puteÛi s| ne spuneÛi când a ajuns

ultima la Snagov.

Extras din revista Vl|starul - Debuturi
Irina Ioan 
(elev| in clasa a X-a,  profesor Petre Constantinescu)

S| Õtii când s| pleci
S| Õtii când s| pleci, s| Õtii când s| laÕi

Iubirea în urma celor doi paÕi

S| Õtii când s| strigi, s| Õtii când s| taci

Clipa mai scurt| s| Õtii cum s-o faci.

Ôi frica Õi teama nu-Ûi fie deloc

Durerea-I acolo, de lacrimi nu-i loc

Ôi chiar de-ai mai vrea s| urli nu poÛi

În alb sunt prea trist|, iar negru nu port.

Ôi dac-ai plecat nu te-ntoarce (...),

Mergi pe-al t|u drum f|r| lacrimi Õi ploi,

Úi-e fric| s| Ûipi Õi e greu de t|cut

Ôi mâine e-n faÛ| Õi eu sunt trecut.

Când eu...
Când ochii mei plângeau

Plângea Õi cerul,

Plângea p|durea,

Doar tu râdeai.

Când gura mea t|cea

T|cea Õi marea,

T|cea Õi P|mântul,

Doar tu strigai.

Când mâinile mele cereau iertare

Îngenunchea cu mine Õi Luna,

Oricât de lung| mi-ar fi fost ruga,

Doar tu alergai cu nep|sare.

Nu ai Õtiut s|-mi înÛelegi privirea,

Nici glasul, nici ruga,

Îns| ast|zi, când Ûi-a r|mas doar amintirea,

M| rog în gând s| nu suferi...

Cântec de adorare
EÕti al meu sfânt verset

Ce-l Õoptesc tainic

Ôi-l înv|Û discret,

EÕti sfântul mei potir

Din care beau pl|cerea licorii de venin,

Mi-eÕti crucea mântuirii

Ôi primul meu cuvânt

.............................................................
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