
Mesajul clasei a XII-a C

Stimaţi profesori şi părinţi, dragi colegi,

Este o onoare să mă aflu ast

Să spun că această zi este una special

Să spun că ne va fi dor de anii de liceu este de prisos. Este ziua 

numi, plini de mândrie, absolven

colegiu de elită, din băncile c

Cu toţii ne amintim prima zi din clasa a noua, c

cei trei colegi, imaginându-ne deja c

Acum, privind cu melancolie la cei patru ani care au trecut, realiz

prime impresii au fost false. Am cunoscut oameni deosebi

nu îi vom uita niciodată. Sper din tot sufletul 

odată cu începerea facultăţii, c

să nu lăsaţi aceste legături s

profesional şi material, nimic nu conteaz

persoanele la care ţinem cu adev

O etapă importantă, poate cea mai important

fiecare dată când o uşă se închide, o alta st

ne-am ales un drum în viaţă

noastră, prieteniile, prima iubire 

Amintiţi-vă de dimineţile în care ajungeam la 

colegii cât de bine sunt preg

înşine. Sau când ne sunam prietenii pl

loc să trecem la treabă. Liceul ne

înseamnă prietenia adevărat

a C 

Stimaţi profesori şi părinţi, dragi colegi, 

Este o onoare să mă aflu astăzi aici, în calitate de reprezentant al clasei a 

zi este una specială în viaţa fiecăruia dintre noi este de prisos. 

ne va fi dor de anii de liceu este de prisos. Este ziua în care ne putem

ndrie, absolvenţii Colegiului Naţional «Emil Racovi

ncile căruia, odată plecaţi, vom cunoaşte numai realiz

prima zi din clasa a noua, când ne priveam sceptici colegele 

ne deja că viaţa noastră socială va lipsi cu des

Acum, privind cu melancolie la cei patru ani care au trecut, realiz

e. Am cunoscut oameni deosebiţi , pe care cu siguran

. Sper din tot sufletul ca prietenia noastră să 

ii, când cu toţii pornim pe drumuri diferite. V

turi să se piardă, întrucât, oricât de împliniţi am fi pe plan 

i material, nimic nu contează  mai mult decât apropierea de 

inem cu adevărat, alături de care să ne bucurăm de reu

, poate cea mai importantă de până acum se sfâ

nchide, o alta stă deschisă chiar în faţa noastr

ţă, însă liceul este cel care ne-a format. Maturizarea 

, prieteniile, prima iubire - câte momente frumoase în doar patru ani! 

n care ajungeam la şcoală şi, îngrijoraţi, ne 

t de bine sunt pregătiţi, doar ca să ne simţim mai bine în leg

nd ne sunam prietenii plângându-ne că avem prea multe de f

. Liceul ne-a învăţat cum să fim alături unii de al

rată, să ne asumăm responsabilităţi sau de ce nu? s

t al clasei a XII-a C. 

ruia dintre noi este de prisos. 

n care ne putem 

Emil Racoviţă », un 

te numai realizări. 

ne priveam sceptici colegele şi 

va lipsi cu desăvârşire. 

Acum, privind cu melancolie la cei patru ani care au trecut, realizăm că acele 

i , pe care cu siguranţă 

 nu se termine 

ii pornim pe drumuri diferite. Vă sugerez 

ţi am fi pe plan 

t apropierea de 

m de reuşite. 

ârşeşte, dar de 

a noastră. Cu toţii 

a format. Maturizarea 

n doar patru ani! 

i, ne întrebam 

n legătura cu noi 

avem prea multe de făcut, în 

turi unii de alţii, ce 

i sau de ce nu? să ne 



distrăm. Însă cel mai important este c

uman, cât şi din punct de vedere profesional.

Aşadar, aş vrea să le mulţumesc 

au ştiut să ne mobilizeze, dar 

învăţat ce este disciplina ch

copii. Ştim că este dificil să 

elev nu este uşoară. Vă mulţ

acestor ani, perioada în care 

dumneavoastră. Vă mulţumim c

severi. Cu siguranţă că elevi nu am 

în calitate de adulţi, o vom face.

Să ne amintim de clipele frumoase, cele care ne

cine suntem astăzi. Urez promo

admitere şi sper ca viaţa noastr

cu bine, în această formaţie 

 

cel mai important este că ne-am descoperit atât din punct de vedere 

i din punct de vedere profesional. 

umesc în numele colegilor mei profesorilor no

ne mobilizeze, dar şi să ne acorde puţină libertate. Datorit

at ce este disciplina chiar dacă uneori n-am fost chiar cei mai ascult

 lucrezi cu treizeci de tineri deodata, dar nici via

ă mulţumim pentru răbdarea pe care aţi avut-o pe parcursul 

în care ne-aţi împărtăşit din cunoştinţele ş

umim că aţi ştiut când să fiţi indulgenţi 

elevi nu am ştiut să apreciem, dar la fel de sigură

i, o vom face. 

amintim de clipele frumoase, cele care ne-au adus aproape 

zi. Urez promoţiei 2014 mult succes la examenul de bacalaureat, 

a noastră să nu cunoască decât ascensiune. S

ie în 2024. 

n punct de vedere 

n numele colegilor mei profesorilor noştri, care 

libertate. Datorită lor am 

am fost chiar cei mai ascultători 

lucrezi cu treizeci de tineri deodata, dar nici viaţa de 

o pe parcursul 

şi experienţele 

i şi când să fiţi 

ar la fel de sigură sunt că, 

au adus aproape şi ne-au făcut 

iei 2014 mult succes la examenul de bacalaureat, 

Să ne revedem 


