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revista elevilor genesis college

Războiul
din Ucraina
Autor: Duță Maximilian, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Din păcate, sfârșitul lunii februarie a zguduit
lumea prin huruitul tancurilor, și a trezit-o
față în față cu o realitate cruntă, ignorată
parcă până atunci, prin vuietul cumplit
al sirenelor, prin șuieratul rachetelor, al
avioanelor și al obuzelor.
În 24 februarie, Rusia și-a început ofensiva
furibundă asupra țării vecine, Ucraina. Minținduși populația că desfășoară o ,,operațiune militară
specială”, statul criminal care este astăzi Rusia,
a atacat nemilos, cinic și perfect conștient de suferința
pe care o va cauza. Dar când a contat vreodată suferința
cauzată altora pentru regimul Putin?
Când au contat vreodată familiile despărțite, soțiile
înlăcrimate, care se roagă seară de seară pentru soții lor
rămași să lupte, copiii plecați peste hotare, care și-au
părăsit tații, casele, școlile? Ne putem răspunde singuri
la aceste întrebări: niciodată. Pentru că actualul regim de
la Kremlin se înscrie perfect în ceea ce pare a fi o tradiție
în Rusia, care speră să-și refacă vechile teritorii
din perioada sovietică și dominația politică și
militară.
Este trist că a fost nevoie de o astfel
de catastrofă umanitară, pentru ca
țări occidentale precum Germania și
Franța să renunțe la o serie de beneficii,
în contul cărora au închis ochii la injustițiile
pe care Moscova le-a comis de-a lungul timpului. Siria,
2

3

revista elevilor genesis college

Georgia, Crimeea. Vă spun ceva?

de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, de

Dar asasinatele politice? Este o axiomă

anexarea Austriei și de cea a Regiunii Sudete, moment

ca orice persoană care se împotrivește în

în care, prin acordul de la München, Cehoslovacia a fost

mod public regimului de la Kremlin să cadă

pur și abandonată? Toate, încălcări ale sistemului de la

de la balcon sau să se intoxice cu substanțe

Versailles, toate, nesancționate.

neurotoxice, de fabricație rusească. Dar libertatea
de exprimare, libertatea presei, independența justiției,
vă spun ceva? Se pare că trezesc interesul publicului doar

Și acum întreb: nu cumva, 24 februarie 2022
este prea târziu?

după escaladarea situației la un nivel inimaginabil. Chiar
și așa, au fost voci care au cerut sancțiuni “moderate” și
care s-au debarasat cu greu de planurile lor ambițioase de
îmbogățire.
Privim orașul Mariupol, aproape complet distrus, unde
evacuarea civililor este amânată sau întreruptă, fie de
gloanțe, fie de pseudo amenințări menite să chinuie
populația și să justifice ceea ce este, la propriu, un asediu
parcă desprins din Evul Mediu. Privim la crimele de
război: distrugerea obiectivelor civile, folosirea armelor
neconvenționale, la retorica fadă și ipocrită a oficialilor
ruși și la propaganda de stat rusească, grosolană, imposibil
de digerat de o lume întreagă. Și rămânem dezgustați,
triști, îngrijorați.
Cât de mult se aseamănă fiecare pas al Moscovei de azi
cu pașii Germaniei din perioada interbelică, și, la fel de
grav, cât de mult seamănă reacțiile Occidentului de acum,
cu cele ale Aliaților de atunci? 1 septembrie 1939, nu a fost
prea târziu? A fost nevoie de remilitarizarea Renaniei,

4
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De vorbă cu un deținut politic
- ororile comunismului de
atunci și de acum
Autor: Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Mergând alături de colegii mei la o expoziție
care prezenta victimele regimului comunist
și ororile comise de acesta în România, am
avut ocazia să întâlnesc un deținut politic - o
doamnă a cărei tinerețe și viață fusese pe veci
schimbată în urma experienței traumatizante
a celor cinci ani de închisoare.
În ciuda adversităților prin care trecuse, avea puterea
să zâmbească, să povestească, și, cu modestie, să-i
mulțumească lui Dumnezeu și să-și considere
întotdeauna soarta blândă, în comparație cu a
altor deținuți politici.
La doar 15 ani, o adolescentă cu ambiția de a
urma medicina și-a văzut visul spulberat de umezeala,
frigul și foamea a cinci închisori politice. Arestată alături
de tatăl ei, pentru că a scris niște mesaje, interpretate
abuziv de către un tribunal militar, nu de unul civil, a fost
condamnată la 20 de ani de închisoare. Ani pe care i-ar fi
făcut în întregime, dacă nu veneau decretele de eliberare
emise la presiunile Occidentului, nicidecum din
„mila” conducătorilor noștri.
Simpla manifestare a unei opinii și
faptul că nu și-a denunțat, cu
alte cuvinte, trădat, doi colegi
care, în încercarea de a se duce în
munți pentru a se alătura rezistenței
anticomuniste, au furat arme de la Ocolul
Silvic și au fost capturați ulterior de Securitate, au
6
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condus la o pedeapsă înfricoșătoare,

Mai mult, ne întrebăm de unde

care i-a distrus viața.

această corupție, devenită cutumă

în

sine

există,

iar

zvonuri false, sau formulate

în toate sistemele statului, de unde

intenționat pentru a calomnia se văd

Ieșită din închisoare, a aflat că mama ei,

parvenitismul,

pretutindeni.

rămasă liberă, a fost concediată și obligată

dezumanizarea? Iar dacă am presupune

să divorțeze în mod formal, apoi nevoită să

că am identificat cauza: mai bine de 40 de

Singura soluție este educația!

muncească ca menajeră pentru a supraviețui. Odată

ani de comunism, de ce nu o sancționăm

Vrem să schimbăm ceva? Ține doar de

reunită, familia lor s-a confruntat cu dificultatea de a se

ca atare? De ce între crimele comuniste

noi!

întreține și de a-și duce viața de zi cu zi. Fiind deținut

și cele extremiste de dreapta, nu se pune

politic, ea nu-și finalizase studiile și, fiind exmatriculată

semnul egal, interzicându-se prin lege

Ține doar de noi să nu uităm, să păstrăm

din toate școlile, a fost nevoită să se adreseze Ministerul

comunismul, fiindcă, totalitarismul, de

amintirea

Învățământului pentru a i se permite doar finalizarea

orice natură, a ucis, ucide și va ucide?

să păstrăm amintirea lacrimilor și a

ipocrizia,

lașitatea

și

victimelor

comunismului,

prigoanelor, și să învățăm din trecut,

studiilor liceale la „fără frecvență”. I s-a interzis,
bineînțeles, să facă o facultate. Astfel, un copil care odată

Răspunsul este evident, dar ne temem să

pentru ca acesta să nu se repete! Bunul

se visa medic, a fost nevoit să lucreze în contabilitate,

îl recunoaștem - urmele comunismului

simț, omenia, cinstea, compasiunea sunt

meserie „pe care a urât-o toată viața”. A făcut

rămân vii prin oameni sau mentalități, ele

alegerile fiecăruia, dar ele nu pot exista

asta pentru a avea ce mânca și pentru a

se văd în societatea românească de astăzi,

fără o bază culturală solidă. Fără să ne

avea un acoperiș deasupra capului.

și, mai grav decât atât, noi ca popor, ne

cunoaștem istoria, fără să ne cunoaștem

complacem. Aproape că nu ne imaginăm

literatura, nu putem afla, nu putem știi, nu

Și câți nu au fost ca ea? Câți nu au fost

o societate fără nepotism sau fără „atenția”

putem îndrepta, nu putem preveni.

închiși pe nedrept? Câți intelectuali,

oferită tuturor persoanelor de la care avem

câți preoți, câți oameni cinstiți nu

nevoie de ceva, chiar dacă într-o societate

au răbdat în închisori? Câți dintre

normală aceasta este treaba lor, pentru

ei au murit, neștiuți de nimeni? Câți

care sunt plătite.

Ține doar de noi!

au suferit torturi inimaginabile și
câți le-au răbdat cu demnitate, până

Mai mult, mentalitatea românească este

la capăt?

tarată de invidie, manifestată adesea prin
turnătorie. Desigur, nu la Securitate, ci în
alte locuri și prin alte mijloace. Conceptul

8
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1 și 8 martie
Mereu prezente în
inimile noastre
Autor: Duță Maximilian, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A
De mici cunoaștem obiceiurile de 1 martie și de 8 martie. Cumpărăm
mărțișoare, flori, le dăruim mamelor, bunicilor, colegelor, doamnelor
profesoare, și toată lumea se bucură. Dar adevărata bucurie nu constă în
micul cadou, ci în gestul frumos. Acesta provine dintr-un sentiment de
recunoștință care se întinde, și ar trebui să se întindă pe durata întregului
an. Cum ar fi lumea, dacă singurele momente de recunoștință ar dura
doar două zile pe an?
Îndemnul meu pentru această perioadă a reînvierii naturii, a mulțumirii și a iubirii
este să conștientizăm necesitatea permanentă a gândului bun care ne învăluie în
zilele de 1 și 8 martie, pe toată durata vieții noastre. Astfel, cele două date să fie un
simplu prilej de materializare a gândului, sub forma unui cadou și a unei urări, dar
să nu rămână singurele momente în care acesta pătrunde în sufletele noastre. Să ne
dezghețăm inimile dintr-o iarnă a egoismului și a orgoliului, să trecem dincolo de
bariera unor simple formalități.
Primiți primăvara și păstrați-o! Bucurați-vă și apreciați fiecare
sacrificiu, fiecare efort, fiecare lucru pe care părinții, bunicii,
profesorii, colegii, și persoanele din jurul vostru îl fac
pentru voi, și întoarceți binele la rândul vostru!
Prețuiți mereu amintirea acestor zile și aveți
grijă unii de alții mereu!
Domnișoarelor

și

doamnelor,

la

mulți ani! Iar pe voi, dragi colegi, vă
îndemn, vă rog, vă spun tare și răspicat:
aveți grijă de ele, apreciați-le, respectați-le,
aveți onoare și fiți demni în fața lor, fiindcă și ele au
toată grija de noi mereu, necondiționat, iar sacrificiile lor
nu pot fi descrise în cuvinte!
Dincolo de glume, de jocuri, mulțumiți-le, dincolo de spațiu,
de timp, iubiți-le!
10

O primăvară frumoasă, tuturor!
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Evenimentele istorice
ale lunii aprilie
Autor: Duță Maximilian, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

1 aprilie - mai mult decât o simplă
păcăleală
O dată binecunoscută pentru farse, glume și râsete,
ziua de 1 aprilie reprezintă astăzi, pentru noi, un
prilej de distracție. Însă pentru spaniolii din secolul
trecut, această zi a anului 1939 marchează
sfârșitul războiului civil spaniol, un război al
ideologiilor, care a prefațat evenimentele
ce aveau să se declanșeze la numai
câteva luni mai târziu, în
septembrie. Odată cu sfârșitul
acestui război civil începe
dictatura generalului Franco, cea
mai longevivă dictatură de dreapta
din Europa, care s-a încheiat în 1975! (Pentru a
afla mai multe despre Războiul Civil din Spania, vă
recomand cartea cu același titlu scrisă de Bartolomé
Bennassar).
Mai mult, cu două
decenii în urmă, în
anul 1918, la această
dată, s-a înființat
Royal Air Force,
aviația militară a
Marii Britanii.

12

13

revista elevilor genesis college

SUA declară război Germaniei
(2 aprilie, 1917)

Baronul roșu - Sfârșitul
unei legende
(21 aprilie 1918)

În penultimul an al primului război mondial, atât din cauza

Baronul Manfred von Richthofen,

politicii germane de scufundare a tuturor navelor, fie ele

cunoscut și ca der Rote

militare, civile, și comerciale, cât și din cauza problemelor

Kampfflieger (baronul roșu,

economice cu care americanii s-ar fi confruntat, în
eventualitate înfrângerii Marii Britanii, SUA decide să intre
în război, trimițând trupe în Europa, și ajutând la înfrângerea
Germaniei, care, surprinzător, nu s-a produs pe front, ci din
cauza lipsei de aliați. Aceasta, și condițiile umilitoare ale

datorită culorii avionului), este o
adevărată legendă a aerului, fiind
unul dintre cei mai buni piloți de
vânătoare care au zburat vreodată, dacă nu
chiar cel mai bun. Cu un uluitor număr de 80 de

tratatului de la Versailles, au lăsat o rană adâncă, și o dorință

avioane aliate doborâte în Primul Război Mondial,

de răzbunare și unitate națională, în conștiința poporului

pilotul german este la rândul lui lovit, prăbușindu-se

german.

și aflându-și sfârșitul la 21 aprilie, 1918.

Newton - Nobilul fizician
(16 aprilie, 1705)
În timpul unei vizite regale, la Trinity College din Cambridge,
regina Anne îl înnobilează pe celebrul fizician Isaac Newton,
căruia îi este atribuită legenda cu mărul și observarea legii
gravitației.

14
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Creativitate și
bucurie artistică
Autor: Viviana Petrescu, clasa a XI-a B

16

17

revista elevilor genesis college

Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
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Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
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Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
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Personal
project
Autor: Ilinca Gheorghe, clasa a X-a B

THE MENTAL HEALTH

Understanding ourselves and others on a
deeper level
My global context is Identities and relationships.
WHO (World Health Organization) describes mental
health as: “A state of well-being in which each person
realizes his own potential, can cope with the normal
stresses of life, can work usefully and productively,
and is able to contribute to the development of the
community to which he belongs.”
The WHO emphasizes that mental health is “more than
the absence of mental disorders or disabilities.”
Optimal mental health means not only avoiding mental
illness, but also taking care of your happiness and wellbeing. Mental health is one of the most neglected areas
of public health.
The main warning signs of a mental illness
When you experience one or more of the following
conditions or behaviors, it may be an early warning sign
of a mental health problem:
you think you don’t make sense anymore you have
strong feelings of guilt;
https://blog.securly.com/2018/05/10/3505/
you feel helpless or hopeless;
you feel that nothing matters to you anymore, you are
indifferent;
you cry a lot, for no particular reason;
22
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Reasons for this decline include social

with about 1 in 4 people being affected

isolation, financial losses, reduced access

by neurological disorders at some point

to mental health services, insecurity

in their lives. Mental health is essential

of housing and loss of management

for general well-being and is just as

mechanisms.

important as physical health.Mental health

COVID-19 has created as many mental

is important at every stage of life, from

health emergencies as it has created

childhood and adolescence to adulthood.

physical, economic and social health

Throughout life, if a person has a mental

emergencies.

health problem, their thinking, mood, and

Mental health disorders affect over 13% of

behavior can be affected. Mental disorders

teens aged 10 to 19 worldwide.

are common, but there are effective ways

By the beginning of 2022, the pandemic

to treat them.

had disrupted or interrupted the operation

People with mental health problems can be

of critical mental health services in 93% of

completely cured or their symptoms can

the world’s countries.

be significantly improved. In need, people

https://dribbble.com/shots/11351248-

with mental health problems can contact a

Mental-Health-Awareness-02

psychologist or a psychiatrist to get treated
by them. The only difference between

Ways to maintain positive mental health:
appreciate yourself;

these two is that the psychiatrist can write
prescriptions for medicine to their patients.

connect with other people;
learn how to manage the stress; 		

It is necessary to have a permanent

set realistic goals;

preoccupation to maintain a positive

get professional help when you need it.

mental health by following the methods

you start to isolate yourself from others

a sign of a mental illness.

currently keep in mind thoughts and

Often, it is not a single change, but a

memories, which you cannot control;

combination.

Mental health disorders, according to the

that can make you create new bad habits

you are irascible, you get angry easily, you

Permanent anxiety or worry; Depression

WHO, are among the main causes of health

leading you to a mental health issue.

scream, you are hostile and violent;

and unhappiness; Emotional outbursts;

problems and disability at the world level,

switch suddenly from one mood to

Sleeping problems; Changing weight and

another, which causes relationship

appetite; State of isolation; Substance

problems;

abuse or other addictions; Feeling guilty or

you feel unable to cope with daily

worthless; Changes in behavior or feelings.

problems and activities;

https://theyorkie.co.uk/2019/05/22/

there have been significant changes in

breaking-the-mental-health-stigma/

mentioned earlier and avoid situations

eating and sleeping habits;
you smoke, drink more than usual or use

The Impact and Consequences of the

drugs;

Covid-19 Pandemic on Mental Health

you want to hurt yourself or someone else.

The impact of COVID-19 on mental health
has created a growing global concern, as

24

The main mental disorders in children and

emerging statistics compare pre-pandemic

adolescents:

data with the devastating effects of

Permanent mental health problems can be

COVID-19 on mental health.

25
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Interviu cu un profesor:
doamna Roxana Mihai,
profesor de economie
Autor: Ilinca Gheorghe, clasa a X-a B
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A

Pentru doamna Roxana Mihai, menirea dascălului merge dincolo de
educație sau de oferirea unor informații cuprinse într-o structură școlară,
și se regăsește mai degrabă în strădania de a trezi curiozitatea elevilor și
în promovarea unor valori reale, care să-i călăuzească de-a lungul vieții.

Ce mesaj aveți pentru elevii
dumneavoastră?
Mesajul meu pentru elevii și studenții pe
care îi întâlnesc este să își urmeze VISUL! Să
caute, neîncetat, să crească, să se dezvolte,
să se cunoască cu adevărat! Sunt convinsă

Puteți să ne vorbiți despre o experiență
pozitivă și un moment dificil din cariera
dumneavoastră de profesor?
Să fii profesor nu e lucru ușor. Pentru
această meserie ai nevoie de mult mai
mult decât pregătirea teoretică din școală

că așa vor reuși să își atingă țelurile!

- facultate, master. Adevărații pedagogi se

Ce metode folosiți pentru a-i atrage pe elevi

sau nu, de-a lungul timpului. În aceste

spre materia pe care o predați?

condiții, nu cred că pot spune că am avut

Cheia oricărei relații este COMUNICAREA.

momente dificile, cu adevărat! Cred că, dacă

Comunicarea sinceră, asumată nu poate

ești pe drumul tău, dacă ceea ce faci te

decât să creeze punți de legătură între

împlinește cu adevărat, toate experiențele

oameni. În opinia mea, dacă profesorul

sunt doar diferite unele de altele, însă fiecare

găsește calea spre sufletele elevilor,

dintre acestea nu fac decât să ,,construiască”

curiozitatea lor fără margini îi va face pe

OMUL-TU!

aceștia să își păstreze interesul, indiferent

nasc cu anumite abilități care se dezvoltă,

altul, în funcție de starea de spirit a tuturor

În ceea ce privește relația profesor-elev, ce
ne-ați putea spune în privința generațiilor
actuale? Observați schimbări radicale
din punct de vedere al mentalității și

celor care comunică la un moment dat. Nu

disciplinei?

cred că este o rețetă pe care ar trebui să o

Conflictul dintre generații există! Este real!

folosim mereu și să dea rezultate!

Stă în noi puterea de a fi conștienți de asta

de subiectul abordat. Metodele variază de
la clasă la clasă, de la un subiect abordat la
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lucruri pe care habar nu

Mereu există un schimb
benefic între elev
și dascăl. Ce ați
învățat de la elevii
dumneavoastră?

aveam că le știm. Creierul
nostru funcționează
precum un hard

În fiecare zi și de

disk - odată salvată

la fiecare elev sau

informația într-un

student învăț câte

folder, ea se combină

ceva. Este imposibil

cu altele și nimic
nu se pierde. Totul se

să nu faci asta dacă

transformă.

ești deschis și accepți
schimbarea.
și de a accepta că fiecare nouă generație pe

și studenții mei pentru a putea depăși,

care o întâlnești este suma cunoștințelor și

împreună, eventualele dificultăți cu care

experiențelor părinților și bunicilor acestora.

ne confruntăm. Așadar, acum, mai mult ca

Generațiile de copii din ultimii ani s-au

oricând, este nevoie de formarea profesorilor

născut cu toată informația la dispoziția lor,

dedicați, înzestrați cu abilități de consiliere

într-o epocă în care orice este la un click

a elevilor. Orice schimbare începe de la

distanță. Schimbările pe care le-am sesizat

fiecare dintre noi, profesori și elevi.

de la o generație la alta sunt de natură să ne
elibereze, să elevăm - fiecare în ritmul lui mai repede decât o făceau părinții noștri, să
învățăm de la ei sensul corect al libertății!
Evident, sunt și excepții, în care libertatea
este sinonimă cu lipsa bunului simț, însă
aici intervenim noi, profesori și părinți,
pentru a corecta eventualele derapaje
apărute ca urmare a expunerii la acest
,,tzunami” informațional!
Dacă ați fi ministrul educației, ce ați face
pentru a îmbunătăți sistemul de învățământ
actual?

28

Care este rolul unui profesor de
antreprenoriat pe lângă predarea
cunoștințelor în materie?
Cel mai important rol pe
care îl are un profesor
este cel de ghidare și
îndrumare a elevilor
și studenților săi. În ceea
ce privește antreprenoriatul,
cred că este important ca profesorul să
îi ajute pe elevi să își descopere și cultive
abilitățile cu care au fost înzestrați și, în
măsura în care aceștia își descoperă aceste

Nu mi-aș dori să fiu ministrul nici unui

abilități și își doresc acest lucru, să poată

minister, vreodată! :))) Însă, la fiecare

fi capabili să activeze ca antreprenori de

oră abordez problemele și din punct de

succes. Eșecul trebuie privit ca o experiență

vedere emoțional, empatizez cu elevii

de învățare.

Care este, în opinia
dumneavoastră, disciplina fără de care

Ce vă deranjează pe
dumneavoastră, ca profesor, la
elevii din ziua de azi?

școala nu este școală?

Nu pot spune că mă deranjează, însă nu

Nu cred că este o disciplină anume mai

pot să nu remarc o ușoară superficialitate.

importantă decât altele. Fiecare dintre

Trăiesc cu speranța că, odată cu trecerea

noi avem preferințe pentru
unele sau altele dintre
disciplinele pe care le

timpului, unii vor deveni mai conștienți de
importanța studiului serios într-un domeniu
pe care și l-au ales. Până atunci, sunt de

studiem. Depinde

părere că este foarte important ca elevii

de înzestrarea

să fie expuși unei game cât mai largi de

fiecăruia ce

domenii.

alege pentru
a aprofunda
mai departe.
O mare
parte din
ceea ce
învățăm la
școală se uită
în următorii
ani. Ce părere
aveți?
Nu uităm, doar le
combinăm diferit. Și,
uneori, remarcăm că știm
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Schiul, între plăcere
și performanță
Interviu de Amelia Turp

Mihail Pop este antrenor de schi încă din 1991, când a început
să-i inițieze în tainele sportului alb pe cei dornici să alunece
cu grație și viteză pe zăpadă, pe pârtiile din Predeal. În ultimii
ani, s-a ocupat și de doi elevi de la Liceul Genesis College, Iancu
Olteanu și Alex Necula, cu care a mers la competiții naționale și
cărora a reușit să le insufle pasiunea pentru acest sport elegant.
Mai multe despre ambiție și provocările practicării schiului, în
interviul de mai jos.
Cum ați devenit antrenor de schi, care e

informațiile mai departe, celor pe care îi

povestea acestei pasiuni?

antrenez.

Povestea mea începe în 1981, când am
început să fac schi de performanță,

În 2000 am absolvit IEFS cu două

din păcate nu la un nivel prea ridicat,

specializări, schi alpin și fitness. Pe

deoarece familia mea nu avea

atunci, în schiul alpin mondial s-a

posibilități pentru a mă susține în

inventat schiul carv și a trebuit să

practicarea acestui sport. În 1991, am

actualizez ceea ce știam și să învăț noul

început să predau schiul, ca monitor

stil, care folosește mult mai mult forța

în cadrul unei școli din Predeal. Atunci

picioarelor la fiecare viraj, câștigând

mi-am perfecționat nivelul și, un lucru

viteză. Tot la școala de schi din Predeal

foarte important, am pus bazele unei

am început să învăț să pregătesc schiuri

pedagogii care, mai târziu, când am

de concurs, talpă și canturi, care mai

terminat Institutul de Educație Fizică

târziu m-au ajutat foarte mult și la

și Sport (IEFS), m-au ajutat să predau și

concursuri, dar mai ales la club, unde

alte sporturi.

fiecare copil are minimum două perechi
de schiuri care trebuie reglate regulat.

În continuare sunt atras de schi și, de
fiecare dată încerc să înțeleg anumite
mișcări, ce mușchi folosesc, astfel
încât să fiu cât mai eficient și să ofer
30

Ce puteți să ne spuneți despre elevii de
la Genesis pe care i-ați pregătit? Cum ați
muncit cu fiecare, ce atuuri au?
O sa încep cu Iancu Olteanu, pe care-l
31

pregătesc de 10 ani și care a ajuns la un

zece ani de schi în care a deprins câteva

nivel foarte bun, obținând și locul întâi

greșeli pe care le remediem destul de greu,

la concursuri unde au participat cei mai

fiind deja intrate în automatism. Alex este

buni schiori din țară, de la categoria lui. El

ambițios și, la fel ca Iancu, are plăcerea de

face parte dintr-un grup de vreo zece copii

schia, fără de care acest sport nu se poate

la categoria U14 care se descurcă foarte

practica. La fel ca la Iancu, trebuie să lucreze

bine. Pentru a avea o imagine clară asupra

la pregătirea psihică înainte de curse și nu

grupului, pot să vă spun ca locul întâi de la

numai, pentru a putea pune în practică ceea

Cupa Teleferic de la U14 era cu timpul lui și

ce facem la antrenamente.

pe locul întâi la U16! Iar Iancu de pe poziția 9
la U14 ar fi fost pe poziția 4 la U16, cu timpul
lui. Dintre atuuri aș menționa faptul că
Iancu este deosebit de motric. Mai are mici
lucruri de corectat, dar îi place să schieze.
Are de lucrat la psihic, mai ales înainte de
curse și trebuie să înțeleagă că în acest sport
pregătirea fizică specifică reprezintă peste

Se poate face schi de performanță în
România?
Da, se poate face, dar cu un efort
considerabil din partea părinților în ce
privește echipamentul, antrenamente în
străinătate și în țară.
Mai este și problema lipsitului de la școală.

60% din timpul acordat.

Am încercat să discut cu cei de la Federația

Cu Alex Necula lucrez de trei ani. Din păcate,

la ministerul educației, pentru ca elevii care

s-a alăturat clubului nostru după vreo

de Schi, să vedem dacă putem cumva apela
fac sport să învețe online.

Ați întâlnit talente deosebite ale acestui
sport, în România? Cum ar putea să-și
îmbunătățească performanțele?
Iancu Olteanu este un talent cu care lucrez
de 10 ani, cum spuneam mai sus, care are o
motricitate deosebită. Din păcate, în ultimul
an a mai redus motoarele la pregătirea fizică,
iar asta s-a văzut la campionatul național.
Pentru a-și îmbunătăți performanțele
trebuie să se pregătească și vara cu exerciții
specifice pentru schi, pentru a-și crește forța,
viteza, detenta etc. Iar la antrenamentele pe
zăpadă să nu lipsească, pentru că el schimbă

Care sunt stațiunile de schi preferate?
Nu am neapărat niște stațiuni preferate, ci
locuri în care mergem să schiem, în funcție
de sezon. În octombrie și aprilie trebuie
mers în stațiunile cu ghețar, Molltaler,
Hintertux, Kaprun, pentru a schia în condiții
optime. După care revenim cu antrenamente
în țară, unde, în funcție de nivelul copiilor,
alegem pârtii mai ușoare pentru învăța
elemente de bază, cum este Predealul, iar
ulterior pârtii mai grele din Bușteni, Azuga,
Sinaia și Poiana Brașov.

lungimea schiurilor an de an și trebuie să-și
seteze noul centru de greutate și înălțimea.
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Ghostwire: Tokyo
Game Review
Autor: Teodor Dragus, clasa a IX-a B
Text editat de: Andrei Albu, clasa a XI-a A

Available on Windows and PlayStation 5
Ghostwire: Tokyo is an open world

their cores, and then pulling them out.

action-adventure game developed by

The nice thing about this is that their

Tango Gameworks and published by

health status is represented through

Bethesda Softworks (the people who

their character models. However, putting

made Skyrim). The game presents an

the emphasis on the word “visually”, the

alternate universe, where every single

main way you battle foes in this game

person has died (except the player

is by spamming left-click (or the R2

character). While still faithful to its

button, depending on your platform of

Japanese setting, with tons and tons of

choice) until their cores are revealed and

references to Buddhist beliefs, it’s also

then holding right-click (or L2) to pull

a good example of a problem that has

them out.

persisted in the games industry since

Each attack you do consumes a special

the very beginning: developers putting

point which can be regained by

writing and art assets over gameplay.

smashing objects from the other side
that leaked into our world. There is no

Throughout the game you have two

reason not to use wind attacks against

main goals - one: fight the visitors,

every single visitor. This is called a

supernatural beings that have come

First Order Optimal Strategy, a simple

from the underworld; two: help the

strategy that the player will always

people’s souls carry on into the afterlife

default to minimize the game’s difficulty,

by either purifying them using a

made possible by the lack of incentive to

Katashiro and then putting it into a

use other approaches.

phone booth or by helping them come
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to terms with their life regrets. You’re

Ghostwire: Tokyo is a great example for

presented with a visually unique combat

this. Fire and water attacks take a while

system where the main character uses

to charge up and they don’t always do

hand gestures representing three of the

that much damage, while wind attacks

five Japanese elements, water, wind

are much faster to pull off, their special

and fire, against the enemies to reveal

points are easier to come by, and they
35

have the highest ammo count (30

kill without being heard by

special points), even from the

anyone in the area, and

beginning. The shield move,

then you do it all over

which is supposed to be used

again for the other

for defense, is hardly any

enemies. Also, their

use when you’re spending
most of the game shooting
at enemies from far away,
and most attacks come at
you in a straight line, so
they’re relatively easy to
dodge. The quick strike,
which you can use for
attacking visitors up close,
doesn’t do anything at all

game you also unlock the talismans,
each of them having their own specific
use. The stun talisman freezes enemies
for a limited time, the exposure talisman
does a quick attack on all the enemies
to help you expose their cores easier, the
thicket talisman creates a bush for you to
hide in, so the visitors won’t see you, and
finally, the decoy talisman makes a sound
to distract enemies for you to move past
them undetected. Again, none of these
have any use since you’re spending a huge
portion of the game spamming the attack
button at visitors at a distance, avoiding
their attacks, meaning that you don’t need
to stun them or reveal their cores quicker.
There is also a bow in the game, but there’s
nothing really special about it, it has the
same functions as the elemental attacks,
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it uses arrows, which, again, you actually
have to buy at an in-game shop.
There is also a stealth option in the game.
For those of you who don’t know, a stealth
game is very different from a typical
action game. Instead of killing every foe
in sight, your main goal is to sneak past
the enemies to get to a certain point in the
level, and you can perform stealth kills
from behind the enemy if you think you
can’t get past them undetected (popular
examples include Metal Gear Solid, the
Hitman trilogy, and Tom Clancy’s Splinter
Cell). You can play the entire game like that
if you want, but it’s not very interesting.
The only thing you have to worry about
while sneaking is the enemy’s line of sight.
You sneak up behind them and do a stealth

to approach the situation they’re given,
the other without any unique outcome

What I mean by

for either of them players will only use

this is that most

the easy way out without tapping into the

stealth games have

freedom that they’re given. This is a big

some kind of cone

reason why players often use First Order

displayed in front

Optimal Strategies in the games they play.

of the enemy to

Putting aside combat for a moment,

represent their line

Ghostwire: Tokyo has a

While this may not be the
with the only notable difference being that

easy way to give the player more ways

communicated.

you will be detected.

your special points. Later in the

combat. This is great, because it’s an

but by making one playstyle harder than

that cone long enough

the other side without wasting

though, you’re pulled back into elemental

vision isn’t properly

of sight. If you stay in

besides smashing objects from

in cover. When you actually get spotted

most realistic approach, it is

vast open world full
of collectibles
and cultural
landmarks
to visit.

easy to understand that this rule helps the
player realize how to reach their goal.

The game

Ghostwire: Tokyo ignores this universal

takes place,

rule and instead only places an indicator

as the title suggests,

over the aiming reticle to indicate the

in Tokyo, Japan, more

positions of visitors you’re facing away

specifically, in its Shibuya

from. Speaking of enemy positions, the

district. You can explore

game has a move called Spectral Vision, it

this faithful recreation of the

allows you to see the locations of visitors

iconic city as if you’re actually there.

very close to you while you’re still in

This is where you engage in the game’s

cover. It’s a really good move because

second goal: helping people’s souls carry

it has a very limited range and it’s also

into the afterlife. The first way is to purify

on a cooldown timer to stop you from

them using a Katashiro, described by the

spamming it. The problem is the game’s

Wiktionary as “a traditional Japanese

stealth system being, like I said, not very

paper doll, used as a talisman to perform

interesting. The best parts of stealth games

a certain form of self-purification”. The

are when you are actually executing the

second way is to help people come to

plan you came up with while you were

terms with their life regrets by doing
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side-missions for them so they can move

you’re not fighting visitors you’re just

that’s shown with a very obvious outline.

director, Kenji Kimura, said that the main

on into the afterlife. This is one instance

walking through corridors, looking at the

The only thing you’re doing is going

goal of the game was to bring the culture

where the mechanics clash with the

visuals, or looking for a door or an object

exactly where you’re told to go, following

of Japan to the masses. The team at

game’s setting. Ignoring everyone has

in the area. This is where Spectral Vision

some super specific hints to get there.

Tango Gameworks wasn’t focused on the

no consequences on the game’s world or

truly fails. You can’t discover something

In an interview with Wired, the game’s

gameplay, but on the story and setting.

narrative. None. It’s treating the souls of
people, who actually existed in the world
at some point, as mere objects to collect
in the Katashiro, which functions
more as a storage device. They will
just stand there, waiting for you
to get them, doing absolutely
nothing. This means that there’s
no incentive to send people’s
souls into the afterlife. In
fact, there’s no incentive
to do anything other than
the main story missions.
Key objects, yo-kais, info
logs, outfits, tanukis, none
of these really matter if
they bring no gameplay
advantage. There are
combat encounters, of
course, but with the enemies
being placed in super
specific spots it’s really
easy to run away from them.
The reason there were so
many cops coming after you
whenever you killed a civilian in
GTA V is to make it harder for you
to escape from the consequences.
In this game you can just run from
every enemy without wasting a single
special point.
The main missions are also bland. When

38

39

revista elevilor genesis college

Evenimentul ediției:
Săptămâna ,,Brâncuși”
la Liceul Genesis
Autor: Matei Iliescu, clasa a IX-a A

Una dintre activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul
Liceului Genesis a fost dedicată marelui sculptor Brâncuși.
Astfel de activități se derulează în fiecare an în școala
noastră, pentru a-l comemora pe acest artist național.
A fost o săptămână în care am aflat despre

Și clasele a X-a au participat la câteva

viața sa, studiile pe care le-a făcut în

activități în cadrul acestei săptămâni; spre

străinătate, am văzut sculpturi de-ale sale

deosebire de noi, ei au vizionat și un film legat

sau lucrări ale unui alt artist pe care am avut

de Constantin Brâncuși și au avut ocazia să

ocazia să îl vizităm în persoană.

discute pe baza acestuia.

Prima activitate la care clasele a IX-a au
participat cu această ocazie a fost vizita
la atelierul de lucru al sculptorului Mircea
Roman, care a adunat o parte din lucrări în
clădirea unde își are sediul Uniunea Artiștilor
Plastici din România. Ne-a povestit despre
activitatea sa și am avut ocazia să îi punem
întrebări legate de lucrările expuse ori despre
meseria sa. Majoritatea lucrărilor pe care leam văzut erau busturi sculptate în lemn.
L-am celebrat în mod special pe artistul
Brâncuși într-o zi de vineri, atunci când o
profesoară de design a adunat ambele clase
de a IX-a ca să ne povestească despre viața
și evoluția carierei lui Brâncuși. Mai apoi, am
făcut un tur ghidat la sediul Muzeului Național
de Artă, unde două săli erau destinate operelor
sculptorului. Am avut ocazia să le admirăm
și să aflăm chiar mai multe informații despre
40

fiecare lucrare în parte.
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Poezie
Primăvara
Autor: Petra Geanaliu, clasa a VII-a C
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A

Vine primăvara încetișor,
Iar soarele, ca un dirijor,
Încălzirea o comandă
Cu vreme tot mai caldă.
Zambile, lalele sau ghiocei,
Cu apariție minunată, ca de obicei,
Își împrăștie parfumul plăcut
Așa cum dintotdeauna au făcut.
Nici pomii nu rămân mai prejos
Și atât pe crengile de sus, cât și de jos,
Apar muguri de frunze și flori
A căror frumusețe ne dă fiori.
Insectele se întorc și ele la viață,
După ce au fost acoperite de gheață.
Ele sunt cele care prin polenizare
Fac fructele să apară în zare.
Păsările migratoare revin,
Viața își reia mersul divin,
Cuiburi trainice își construiesc
În așteptarea puilor ce ciripesc.

42
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Pași în lumea lecturii

De veghe în lanul de secară
J.D Salinger
Autor: Ioana Mureșanu, clasa a VII-a B
J.D Salinger (1 ianuarie 1919 - 27 ianuarie 2010) a fost un scriitor
american cunoscut datorită cărții ,,De veghe în lanul de secară”.
Pe lângă această carte, el a mai scris ,,Franny și Zooey”, ,,Nouă povești”,
,,O zi perfectă pentru bananafish” și multe altele. Ultima carte a lui scrisă a
fost ,,Hapworth 16, 1924” publicată în 1965.
,,De veghe în lanul de secară’’ este cea mai

Deși cartea are în centru un băiat aparent rebel

cunoscută și apreciată carte a lui J.D. Salinger,

și nepăsător, pe parcursul cărții descoperim

publicată original la 16 iulie 1951. Editura la

complexitatea trăirilor acestuia.

care a fost publicată a fost “Little Brown and
Company”, o editură americană. Eu am citit-o

,,De veghe în lanul de secară’’ de J.D. Salinger

în traducerea lui Cristian Ionescu apărută la

este una dintre puținele cărți care m-au

editura POLIROM, în 2011.

impresionat încă de la primele pagini.
Acțiunea și personajele m-au captivat cu totul,

Holden Caulfield, personajul principal, este un

astfel că am terminat-o de citit în doar două

băiat de 16 ani, inteligent, însă noncomformist,

zile, așa de mult mi-a plăcut. În momentul de

căruia nu îi place deloc școala și care

față, este cartea mea preferată.

împrumută prea devreme obiceiul adulților.
După ce este dat afară de la scoală pentru a

Recomand această carte deoarece ne putem

mia oară, decide să plece timp de două zile

identifica cu ușurință cu personajul, având în

în oraș fără ca părinții lui să știe. O să vă las

vedere vârsta lui, dar și pentru că putem găsi

pe voi să descoperiți ce gânduri are și ce plan

asemănări cu colegii din jur sau cu prietenii

îndrăzneț pregătește.

noștri. Consider că este o lectură ce nu trebuie
ratată, mai ales pentru segmentul nostru de
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Care sunt punctele-forte ale cărții?

vârstă (13+). De asemenea, pentru cei care

Deși această carte a fost publicată acum 71 de

au frați sau surori este o lectură cu atât mai

ani, adolescenții încă o citesc cu drag.

deosebită.

Arată perspectiva unui adolescent într-o

,,Ceea ce mă impresionează cu adevărat este o

perioadă delicată din viața lui și modul cum se

carte care, după ce ai terminat-o de citit, te face

raportează el la lume. Titlul are o semnificație

să-ţi doreşti ca autorul ei să fi fost un minunat

foarte importantă, dezvăluită la finalul cărții.

prieten de-al tău, pe care să-l fi putut suna

Limbajul adolescentin și băiețesc al lui Holden

oricând îţi doreai. Acest lucru nu se întâmpla

este încă actual, chiar și la o distanță de 70 de

prea des, totuşi.”

ani față de momentul în care a fost scrisă.

J.D Salinger
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Iliada
Autor: Victor Pîrlog, clasa a VI-a B

Autorul ,,Iliadei” este Homer, poet și rapsod grec. Homer
a abordat teme istorice în scrierile sale, cea mai importantă
temă fiind Războiul Troian. Există multe dezbateri despre
existența și veridicitatea lui Homer (biografia lui este aproape
necunoscută). O glumă populară spune că poemele ,,nu au fost
scrise de Homer, ci de o altă persoană cu același nume”.
Cartea pe care am citit-o eu este o repovestire

în timpul Războiului Troian.

pentru copii din anul 2020, pe care o găsiți

Legendara epopee prezintă în detaliu acest

la editura Eduard, în traducerea lui George

război, scoțând în evidență faptele de vitejie

Murnu. Epopeea originală se presupune că a

ale unor eroi din Grecia antică, precum Achile

fost scrisă între anii 850-750 î.Hr.

și Hector. Aceștia sunt susținuți de zei precum
Atena, Hera, Afrodita și Apollo. Prezența zeilor

Cartea tratează disputa dintre greci și troieni,

oferă poveștii o imagine fantastică.

cunoscută sub numele de Războiul Troian.
Totul începe de la mărul de aur aruncat de

Consider că cel mai important aspect al cărții

către zeița discordiei, Eris, și de la judecata lui

îl reprezintă relația dintre Patrocle și Ahile, iar

Paris. Acest măr nu numai că produce dispute

ceea ce i se întâmplă lui Patrocle îl determină

între zei, ci pornește și un mare război între

pe Ahile să se lupte cu Hector. Dacă cei doi nu

oameni (troieni și greci). În cuprinsul cărții

s-ar fi luptat, troienii ar fi avut șanse mai mari

aflăm despre răpirea Elenei, despre disputele

să câștige Războiul Troian.

lui Achile cu Agamemnon, despre lupta lui
Menelaos cu Paris și lupta lui Achile cu Hector.

Dacă sunteți curioși să aflați mai multe, găsiți
aici o povestire completă a cărții realizată de

Întâlnim personaje prezente și în cartea

actorul Cristian Alexandrescu - https://www.

,,Legendele Olimpului”, scrisă de Alexandru

youtube.com/watch?v=1k1i_HfUbHk

Mitru, astfel că putem observa o componentă

46

importantă a relației oamenilor cu zeii, aceștia

Citind această carte, m-am gândit la faptul că

din urmă intervenind în luptele purtate de

o simplă decizie pe care o iei la un moment

oameni. În conținutul ,,Iliadei”, ideea centrală

dat te poate afecta în viitor, chiar dacă atunci

este bazată exclusiv pe întâmplările petrecute

când ți-a venit acea idee, ai considerat că te va
47
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ajuta. Paris a ales iubirea în detrimentul puterii
și înțelepciunii, crezând că fără iubire viața
nu are sens. Din păcate, alegerea lui a atras
asupra troienilor un mare război care a durat
aproximativ 10 ani.
Mi-a plăcut foarte mult această carte
deoarece sunt pasionat de Grecia antică și de
,,Legendele Olimpului”, dar și pentru că îmi
plac enorm filmele cu supereroi de la DC sau
Marvel. Și acolo este vorba despre implicarea
supranaturalului în viața oamenilor obișnuiți.
Este o carte interesantă pe care o recomand
celor pasionați de istorie sau de povești cu
supereroi.
Lectură plăcută!
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Un final diferit pentru
Elevul Dima dintr-a
șaptea
Autor: Andrei Ionescu, clasa a VII-a B

- Gata? întreb sec…

înțeleși asupra acestui lucru și, luându-ne

- Gata, încuviință ea.

de mână, așteptăm, înlănțuiți, moartea.

- Când voi număra până la trei, bem

După câteva clipe o întreb:

otrava până la fund. Mai ai ceva de făcut?
- Nu.

Ea face semn că nu. Nici eu. Ciudat, mă

- Atunci, haidem... Una, două, două și

așteptam ca efectele să apară mai repede.

jumătate, două și trei sferturi...

Deodată mă inundă un val de amorțeală. Hait!

Fără vrere, caut să prelungesc clipele. La ce

Mi se pare că a început. Încep să mă gândesc

bun? În vremea asta, cătăm înspăimântați

la Basu, Magotu, Tarzan și ceilalți. Ah! Cât de

unul la altul, cu ochii măriți în orbite.

rău îmi pare, ce planuri aveam! Eram meniți

- Nu pot, mărturisește ea.

50

- Simți ceva?

să trăim o veșnicie în palatele sublime ale

O privesc lung, cu înțelegere. Ochii săi mari

Grigoridiei. În schimb, marele împărat zace

și vioi au devenit mărunți, ascunzându-se

într-un pat stricat, așteptându-și moartea.

de privirea mea ce încearcă să îi caute. Duc

Încep să amorțesc, simt un val de căldură

paharul la gură, dar șovăi să beau. O înțeleg,

care mă cuprinde. Vezi, îmi dau seama de

în aceste 27 zile am trăit 70 de ani. Ne-

tot ce se petrece cu mine. Mă aflu la Hotel

am simțit omnipotenți, de parcă lumea se

Europa, camera numărul 14... Acolo e soba

învârtea în jurul nostru și nimeni nu ne putea

(Oi fi aprins eu focul? E tare cald!) Dincolo e

opri petrecerea.

măsuța cu păhărelele goale... Ce mișcă lângă

De ce, chiar în acest moment, a trebuit să

piciorul măsuței? Ah! e un șoricel cu ochii cât

fiu lovit de acest sentiment? Broșura va fi

două gămălii de ac. Să nu vină spre noi! Nu!

publicată în dimineața această, după cererea

Nu! Să nu vină! Încerc să strig, dar gura mi-e

mea, iar Robespierre mă va privi cu cel mai

încleștată. Se lasă întunericul. S-a stins oare

mare dispreț. Nu, nu mă pot opri acum.

lumina de la uzină? Nu, încă mai pot vedea

Închid ochii și, cu o grimasă de amărăciune,

becul agățat de tavan, din ce în ce mai palid,

înghit conținutul până la fund. Când mă vede,

ca un ochi mort.				

Lotte tresare și în fața acestui măreț exemplu,

După asta, nu-mi mai amintesc ce a fost, tot

închide ochii și toarnă otrava pe gât. Alea

ce știu este că tot am putut simți mâna lui

jacta est!

Lotte. Înlănțuiți împreună pentru veșnicie,

Ne repezim în pat, parcă am fi fost dinainte

nimeni nu ne va putea separa.
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Legenda
,,Fantomei din
Kiev”
Autor: Filip Necula,
clasa a VI-a B
Text editat de: Andrei
Albu, clasa a XI-a A
După cum știm cu toții, Rusia a început
invadarea Ucrainei. Chiar dacă spera la un
război ușor, fantoma din Kiev le dă bătăi de
cap la cucerirea cerului deasupra Ucrainei.
Poate vă întrebați cine este această ,,Fantomă”
din Kiev? Este vorba de un pilot ucrainean
care, cu ajutorul avionului său MiG-29, a putut
doborî șase avioane rusești în mai puțin de o
zi. Avioanele doborâte sunt: două SU-25, un
SU-27, un MiG-29 și două X-25.
Avionul SU-25 sau Suhoi SU-25 a
zburat pentru prima oară în ‘75, dar a intrat în
producție de serie în ‘78 la Tbilisi, pe atunci
Republica Sovietică Georgia. NATO i-a dat
numele de Frogfoot.
Avionul SU-27 sau Suhoi SU-27 a
zburat pentru prima oară în ‘77, dar a
intrat în producție de serie în ‘84, iar
NATO i-a dat numele de Flanker.
Flankerul a avut mai multe
variante precum: Flanker-A
(prototipul din ‘77), Flanker-B
(cel din ‘84), Flanker-C (un avion
de interceptare și antrenament
cu două locuri în tandem) și
Flanker-D (versiunea navală).
Avionul MiG-29 a avut primul
zbor în ‘70-’79 (nu se știe exact), dar
a intrat în producție în ‘83. NATO i-a dat
numele de FULCRUM.
Îmi doresc foarte mult ca Fantoma din Kiev
să doboare cât mai multe avioane rusești și să
scape cu viață din acest conflict oribil.
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Michael
Schumacher
Autor: Horațiu Frățilă, clasa a VII-a A

The beginning of Michael’s Schumacher
racing career
Michael Schumacher began driving go-karts at the
age of four. Michael's father began repairing karts and
testing them when he reached seven years old. When
he was nine years old, he began to take care of his
younger siblings. He began kart racing at the age of 11 in
Luxembourg since the entry fee was waived.

Success patterns
At the age of fourteen, he already gained 600 marks,
which is around 300 euros. He was offered a five-year
contract and a salary of 2000 marks when he was just
14 years old. According to his parents, this thing was
incredible. He later raced in Formula 3 and won the
Macan and Fuji races. He began racing in Formula 1 with
a Mercedes car after being spotted by the team.

How did his life change after his first F1
race
His life changed after his first Formula 1 race, when he
finished seventh and was hired by the fourth greatest
racing team. He was taken aback by how quickly
everything happened. He went on to win his first Grand
Prix and confront Ayrton Senna (the best racer at that
time). After Senna collapsed into the Wall, he defeated
him. Senna was pronounced dead. Michael won the San
Marino Grand Prix in 1994.
54

55

Historical perspective
Michael Schumacher is a retired F1 pilot. Schumacher is
considered to be one of the greatest pilots in existence.
Even Lewis Hamilton, the sextiple champion, says that
he’s one of the greatest. Schumacher owns the record
for the most mondial titles (7) and the most fast laps (76)

Motivation to overcome daily bounders
Michael was amazed by the karts that were passing
him at high speed on his fathers track, that’s where his
passion for high speed races came from.

His “aim for the stars” mentality
Michael Schumacher was always aiming high when
talking about his racing career. Even when he was a
kid, his performance was comparable to fully grown up
racing pro’s.
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Destinația lunii
Tokyo, Japonia
Autor: Andrada Bocan, clasa a VI-a A
Text editat de: David Istoc, clasa a X-a A

Primăvara este anotimpul în care natura
reînvie și pământul se trezește la viață.
De ce să mergi la Tokyo primăvara?
Unul dintre multele motive ar fi

Festivalul Hanami:

tradiția japoneză a festivalului
florilor de cireș (hanami) este
o sărbătoare veche de secole,
care are loc în întreaga Japonie.
Sărbătoarea constă în organizarea
de petreceri de scurtă durată, sub
cireșii plini de flori.
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Top 5 lucruri de
vizitat în Tokyo:
`Sensō-ji
Templu istoric, dedicat zeiței milei

`Tokyo Skytree
Turn imens cu o punte de observație

`Tokyo Disneyland
Parc tematic cu plimbări și spectacole

`Grădina Națională Shinjuku Gyoen
Parc mare cu grădini și o seră

`Harajuku
Muzeu de modă și de artă avangardistă

Parcul Ueno:
Parcul Ueno este unul dintre
cele mai bune locuri de sărbătorit
Hanami. În acest parc, felinare de
hârtie sunt atârnate pentru admirarea
florilor pe timp de noapte. Parcul Ueno
este renumit și pentru numeroasele muzee
amplasate aici, în special Muzeul Național
din Tokyo, Muzeul Național de Artă Occidentală,
Muzeul de Artă Metropolitană din Tokyo și Muzeul
Național de Știință. De asemenea, parcul găzduiește
Grădina Zoologică Ueno, prima grădină zoologică din
Japonia, deci merită cu siguranță vizitat.
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Fun Facts despre
Japonia:
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Japonia este alcătuită din cca. 7.000 de
insule, una dintre ele fiind o insulă numai
cu iepuri.
În Japonia, lifturile nu au numărul 4,
deoarece este considerat ghinionist.
Japonia are cel mai mare număr de
automate (de băuturi și mâncare) din lume!
Japonia are mai mult de 3.000 de
restaurante McDonald’s.
Mai mult de 2 miliarde de cărți manga
sunt vândute în fiecare an în Japonia.

Mulțumesc pentru atenție și ne
vedem luna viitoare!
O primăvară frumoasă!
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Recomandare
de lectură
pentru liceu
Smaranda Nistor

„Sufletul lumii“, Camelia Cavadia (Editura
Trei, 2022)
Spune autoarea: „Am scris această carte pentru că mă
tem de lumea care va veni, dar, mai ales, mă tem să nu
moară POVEȘTILE. Să nu dezbrăcăm de tot lumea de
mister sau nu cumva să nu-l mai recunoaștem când
ni se arată. Uneori, în miezul unor zile cât se poate
de obișnuite, își fac loc întâmplări inexplicabile, al
căror sens îl pricepem poate mai târziu sau niciodată.
Întâmplări care fracturează logica și sfidează raționalul,
care supun la grea încercare capacitatea de înțelegere
și acceptare.“
Născută pe 10 mai 1969, la București, Camelia
Cavadia a absolvit liceul „Zoia Kosmodemianskaia“
și este licențiată în filosofie și jurnalism. A debutat în
literatură în 2015, la Editura Trei, cu volumul „Vina“, cel
mai bun roman de debut la Festival du Premier Roman
de la Chambéry din Franța. În 2016 i-a apărut romanul
„Măștile fricii", lansat ulterior și în Marea Britanie, iar
în 2018, romanul „Purgatoriul îngerilor", despre care
scriitorul Radu Vancu a spus că este „documentul
emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți”.

„Apă dulce“, Akwaeke Emezi (Editura
Vellant, 2019)
Roman nominalizat la Premiul PEN/ Hemingway și
la Women’s Prize for Fiction 2019. A fost tradus în 10
limbi, iar în românește a fost tradus de unul dintre
cei mai talentați și interesanți scriitori contemporani,
64

Cristian Fulaș.
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„Apă dulce“ a făcut toată vâlva necesară în 2018 și 2019
pentru a fi pe lista must read a tuturor publicațiilor
importante.

Un

roman

despre

frumoasa

nebunie,

„Gândire rapidă, gândire lentă“, Daniel
Kahneman (Editura Publica, 2012)

construit în jurul personajului Ada și al ideii de identitate

Daniel

fracturată, „Apă dulce“ se inspiră din mitologia nigeriană,

ascunzișurile minții și ne explică cele doua sisteme de

într-un stil când colocvial, intim, senzual, când poetic

gândire ale creierului uman. Sistemul 1 este rapid, intuitiv

și incantatoriu. Emezi transformă întregul roman

și emoțional. Sistemul 2 este mai lent, mai deliberativ

într-o cameră de marmură, în care răsună memorabil

și mai logic. Kahneman ne prezintă capacitățile

vocile acestor zei sângeroși, în căutare de teritorii

extraordinare, dar și erorile și prejudecățile gândirii

umane demne de locuit. Cum va reuși o singură ființă

rapide, și permanenta influență a impresiilor intuitive

umană să le conțină? „spiritul decadent¨. [...] Ce aducea

asupra comportamentelor noastre. Cartea ne ofera

nou Ion Minulescu în poezie? În primul rând, o altă

explicații practice și lămuritoare despre modul în care

lume, o altă sursă de inspiraţie; nu satul, ci oraşul, nu

se iau deciziile, atât în afaceri, cât și în viața cotidiană,

un univers cantonat în vechime, ci unul modern. [...]

arătându-ne cum putem utiliza diferite tehnici pentru a

Chiar dacă unii cu care a pornit la drum l-au întrecut,

ne feri de erorile care ne pot da peste cap toate planurile.

Kahneman

ne

poarta

în

călătorie

prin

chiar dacă dintre cei care-au venit după el câţiva au aflat
căi mai adânci de expresie. Ion Minulescu nu şi-a pierdut
identitatea.”

„Îndrăgostirile“, Javier Marias (Editura Litera,
2022)

„Suferințele tânărului Werther“, J. W. Goethe
(Editura Litera, 2019)
Fascinat de natură și de traiul simplu de la țară, Werther
pare să fie mulțumit de viața lui, dar își vede liniștea grav
zdruncinată când se îndrăgostește de o femeie la care nu

În fiecare zi, María se oprește la aceeași cafenea și

are dreptul nici să viseze. Sensibilitatea tânărului Werther

observă de la distanță un cuplu perfect. În ziua în care

îl face vulnerabil și inadaptabil la viață și societate, iar

cuplul lipsește, María nu-și poate regăsi echilibrul și

acesta este un constant izvor de depresie.

buna dispoziție. Află întâmplător, peste un timp, că soțul

Roman epistolar scris la vârsta de douăzeci și cinci de

a fost ucis cu brutalitate – o crimă stupidă. Când văduva

ani, „Suferințele tânărului Werther“ constituie debutul în

reapare, Maríei i se pare potrivit s-o abordeze și să-și

proză al lui Goethe. Abordarea din punctul de vedere al

prezinte condoleanțele. O legătură de scurtă durată se

individului unic și imperfect, critica valorilor materiale și

creează între ele, numai atât cât María să se trezească

sociale puse în antiteză cu cele umane și spirituale – toate

implicată într-o poveste macabră și tulburătoare pe care

acestea, către finele secolului al XVIII-lea – prefigurau

ar fi preferat să n-o știe.

parcursul creativ temerar al unuia dintre cei mai mari

„Îndrăgostirile“ este un roman despre dragoste, despre

scriitori ai literaturii germane și universale.

viață și moarte, despre adevăr și incertitudine, despre
puterea celor care s-au dus asupra celor care au rămas,
despre procesul vindecării și al continuării drumului. Pe
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„Prins”, Petru Popescu

lângă elaboratele discursuri reflexive, autorul introduce

Spune criticul literar Alex Ștefănescu: „«Prins» este nu doar

pagini de un comic savuros, surprinzătoare în context și

o poveste de dragoste luminos-tragică; la fel de frumoasă,

neobișnuite în opera sa.

şi poate chiar mai impresionantă, este povestea prieteniei
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Inginerului, personajul principal, cu Bibi. Petru Popescu
ilustrează prin situaţii din viaţa de fiecare zi comunicarea
fără cuvinte dintre doi bărbaţi tineri, solidaritatea lor

„De două mii de ani...”, Mihail Sebastian
(Editura Litera, 2020)

sobră, de soldaţi aflaţi umăr la umăr în tranşeele vieţii.

În România anilor 1920, antisemitismul devine tot mai

Combinaţia de roman şi poem, de comedie şi melodramă,

violent. Protagonistul romanului, un student evreu la

îl cucereşte chiar şi pe scepticul cititor de azi. «Prins» nu

Universitatea București, suferă zilnic hărțuirea și abuzul,

s-a demodat în cei patruzeci de ani care au trecut de la

în timp ce el se simte intim antisionist, dar incapabil să-

prima lui apariţie, aşa cum nu s-au demodat nici moartea,

și renege religia. Își îneacă nopțile în alcool alături de

nici tinereţea, nici dragostea. Şi nici talentul literar.”

revoluționari, fanatici și libertini, iar prin conversațiile

„Gestapo. Mit și realitate despre poliția secretă
a lui Hitler“, Frank McDonough (Editura Trei,
2019)

cu prietenii – marxistul Haim, sionistul Sami Winkler,
charismaticul profesor Ghiță Blidaru –, caută semnificația
unei lumi care se schimbă și a întunericului care coboară
peste țară. Publicat în 1934, romanul „De două mii de ani…”
este o mărturie tragică a ascensiunii antisemitismului în

Construită pe baza unor cercetări efectuate în arhive

Europa, o cronică vizionară a rezistenței și a disperării,

nepublicate până acum, cartea de față constituie cea mai

care pătrunde dincolo de straturile memoriei și încearcă

detaliată, concludentă și demnă de încredere prezentare a

să explice una dintre cele mai înverșunate perioade din

poliției secrete a lui Hitler – Gestapoul. Lucrarea revelează

istoria europeană.

modul în care Gestapoul a reușit, prin manipulări și

„Proza lui Sebastian ar putea proveni din pana lui Cehov:

înțelegeri ascunse cu populația civilă, dar beneficiind

are aceeași smerenie, aceeași candoare și aceeași

și de surprinzător de numeroasele denunțuri voluntare

subtilitate în observație.” – Arthur Miller

din partea acesteia, să devină un instrument infailibil al

„Captează cu măiestrie atmosfera de dinainte de război

terorii. Deși era o instituție puternică, nu era invincibilă,

din România, rafinamentul, frumusețea, groaza... Îmi

iar McDonough prezintă deopotrivă poveștile fascinante

place mult curajul lui Sebastian, frivolitatea și umorul

și mai puțin cunoscute ale celor care s-au opus regimului

lui.” – John Banville.

nazist și administrației sale opresive.
Frank McDonough este un profesor universitar britanic,
expert de talie internațională în istoria celui de-al Treilea
Reich, autorul mai multor lucrări foarte apreciate de critica
de specialitate și de publicul larg, cum ar fi The Origins of
the First and Second World Wars și Hitler, Chamberlain
and Appeasement. Este o prezență frecventă în cadrul
programelor de radio și TV ale BBC, precum și pe canalele
de televiziune Discovery Channel, National Geographic și
History Channel.
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Tata ascultă
Recomandări
muzicale
Autor: Smaranda Nistor

Noir Desir
„Et le vent nous portera”
https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE

Je n’ai pas peur de la route
Faudrait voir, faut qu’on y goûte
Des méandres au creux des reins
Et tout ira bien là
Le vent nous portera
70
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Lucrările lunilor
martie - aprilie:
artă, design, creativitate

Bianca Nicolaescu, clasa a VII-a C

Bianca Nicolaescu, clasa a VII-a C
72
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Bianca Nicolaescu, clasa a VII-a C
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Ilinca Iliescu, clasa a VI-a A
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Alexandra Costache, clasa a V-a C
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Alexandra Costache, clasa a V-a C
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Ema Roncu, clasa a V-a C

Horațiu Frățilă, clasa a VII-a A

Tudor Banu, clasa a VII-a A

Bogdan Garimovici, clasa a VII-a A

Matei Pletea, clasa a VII-a A
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Radu Pârcălabu, clasa a VII-a A
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Festivitatea de premiere
MANGA ARENA
ediția nr. 1, 14 aprilie, 2022
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Emanuela Hozoc, clasa a XI-a B

Miruna Picu, clasa a VI-a B

86

Radu Pârcălabu, clasa a VII-a A

Ecaterina Turbatu, clasa a VII-a A
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Bianca Panciu, clasa a IX-a B
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Expoziția aniversară
Constantin Brâncuși
din cadrul Enayati Medical City
6-14 aprilie, 2022
grădiniță, nivel primar, nivel gimnazial și liceu
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nivel gimnazial și liceu
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