
 

Festivitatea deschiderii noului an școlar 2018-2019 
     

oamna a venit iar cu norii ei impunători și am așteptat, în această zi de septembrie 

începutul anului școlar, în curtea liceului nostru, ”Grigore Moisil”, într-un mod care, deși 

ciclic, nu a pierdut din farmecul și frumusețea sa. 

Doamna director, Silvia Pârâu, a deschis festivitatea, urând bun venit tuturor elevilor, de o 

atenție deosebită bucurându-se cei mai mici moisiliști, bobocii claselor a V-a și a 9-a. După oficierea 

slujbei religioase, au luat cuvântul reprezentanți ai elevilor, Arhire Alexia Gabriela, clasa a VI-a, elevul 

Mihai Tudor Roșu, clasa a 9-a A, absolventul Mihai Cristian Roșu, șef de promoție, fiecare 

împărtășindu-și emoțiile și gândurile bune. Au fost evidențiați de asemenea, elevii care au obținut nota 

10 la Evaluarea Națională și care au ales Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”: Ene Ana Maria, Paraschiv 

Andrada – Ștefania, Plaxiencu Oana – Bianca, și Răduș Cosmina – Andreea. 

10 septembrie 2018 este o dată ce va marca un început nou, proaspăt, al drumului elevilor spre 

stadiul de adult. După o vacanță lungă, după ce au savurat timpul liber și s-au relaxat, elevii sunt gata să 

se întoarcă în disciplina școlii. Toți  urmăresc desăvârșirea și știu că pentru a-și culege roadele muncii,  

trebuie să fie harnici și să se lase îndrumați de profesori. Ei trebuie să nu uite în călătoria lor că școala le 

modelează caracterul și le deschide noi orizonturi. Pentru a fi liberi mai târziu, liberi să își urmeze visul, 

trebuie să învețe, să persevereze. Marile genii ale lumii au sculptat și au pictat, lăsând în urma lor 

capodopere precum Mona Lisa, David sau Masa Tăcerii. Precum aceștia, profesorii desenează caracterul 

viitorilor adulți, capodopere ce vor trăi o viață adevarată și nu vor fi captive într-un muzeu. Astfel, să 

mulțumim încă o dată dascălilor ce construiesc azi ziua de mâine. 

Colegii mei vor forma diferite clase, grupuri unite în care fiecare speră că își va descoperi valențe 

spre diferite materii și în care frumusețea școlii, a educației se va întâlni cu prietenia și solidaritatea. 

Elevii clasei a IX-a și a V-a  au speranța că se vor ridica la înălțimea generațiilor trecute ce au 

demonstrat că au acel spirit ,,moisilist”. Pe lângă aceștia, cei ce se află la sfârșitul studiilor gimnaziale 

sau liceale simt emoția examenelor, după ce și-au probat cunoștințele la olimpiade și concursuri școlare.  

De asemenea, ca și pe parcursul anului, părinții trăiesc intens fiecare sentiment al copiilor. 

 Năpădit de amintiri, de gânduri ce trec de bariera timpului, mă alătur și eu colegilor mei, urând 

tuturor succes în noul an școlar! 
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Clasa a IX-a B 


