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Este o zi când se trage linia și toți se întreabă: CE AU FĂCUT ELEVII ACEȘTIA ÎN 

LICEU? 

Au dorit să devină "informaticieni". Sună frumos, nu? Nu bănuiau câtă muncă se 

ascunde în acest cuvânt – "informatician" (s-au întâlnit cu d-na Cerchez!!!). 

Apoi au auzit că la sfârșitul anului vor crea un joc!!! Uauuu... Au muncit pentru asta zile 

și nopți... A fost greu, dar așa au învățat că trebuie să muncească pentru a obține ceva și 

DA, au făcut și jocuri, unele premiate la nivel național... 

Au reprezentat cu cinste Colegiul la Olimpiade Naționale (informatică, chimie, 

germană). Nu le-a fost frică să participe la concursuri alături de echipe de studenți, și, ce 

credeți? au fost mai buni... 

Dar aceasta a fost doar o parte a vieții lor de elev, partea științifică... CE AU MAI 

FĂCUT? 

Au organizat și participat la acțiuni caritabile, au cântat în multe concerte și s-au bucurat 

împreună de fiecare concert, au montat și jucat (cu mare succes) o piesă de teatru. Vă 

amintiți de Spring Day? Frumoasele fete românce îmbrăcate în costum național care 

întâmpinau oaspeții cu pâine și sare? Dar formidabila echipă de zei Olimpieni? Tot ei au 

fost! A fost nevoie să ajute la mutarea bibliotecii școlii (vara, vacanța mare)? Au venit... 

Să ne amintim de excepționalele excursii (Maramureș, Sibiu, Rarău, Durău) pe care nici 

eu, nici ei, nu le vom uita. 

TOATE ACESTEA AU FĂCUT CA CEI 29 SĂ DEVINĂ O FAMILIE, O FAMILIE 

DE PRIETENI CARE VOR RĂMÂNE AȘA TOATĂ VIAȚA!  

Bun, bun și acum, la final? Păi simplu, 5 dintre ei vor studia la universități din Europa, 

iar 7 sunt deja admiși la diferite facultăți – asta datorită a ceea ce au făcut în timpul 

liceului... 

E mult? E puțin? Nu știu, însă se poate cu siguranță afirma că AU TRĂIT VIAȚA DE 

LICEU CU INTENSITATE, NU AU RATAT NICIUN MOMENT ȘI AU DEVENIT 

OAMENI! 

La final se obișnuiește să adresezi celor vizați urări. Eu voi încălca protocolul, îi voi 

ruga pe cei 29 de prieteni... 

"VĂ ROG S-AVEȚI O VIAȚĂ FRUMOASĂ 

 VĂ ROG S-AVEȚI GRIJĂ DE VOI 

 S-AVEȚI SOARELE ÎN CASĂ 

 ȘI, DIN CÂND ÎN CÂND, SĂ V-AMINTIȚI DE NOI" 


