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EDITORIAL, 
 
       De sub umbrela curcubeului picură cu stropi străvezii de 
lumină care aduce inspirație condeielor care rescriu 
poveștile din împărăția verbelor, care ne poartă în vremurile 
trecute, când zeii dirijau oamenii, în cele prezente când cu 
credință în noi și în semenii noștri ne facem loc în viața 
modernă și ne îndreptăm spre viitor cu tot bagajul acumulat 
din familie și din băncile școlii. 
        Universul continuă să lucreze întotdeauna în favoarea 
celor sârguincioși și care caută prin toate acțiunile lor să 
lase în urmă o amintire a celui care a fost cândva elevul 
școlii noastre, căreia i-a pus la temelie puțin din rezultatele 
excelente dobândite sub îndrumarea cadrelor didactice. 
Căci istoria oricărei școli o scriu elevii și dascălii lor, care 
pentru un număr de ani formează un tot unitar îndreptat 
spre orientare și succes în formare, în alegerea viitoarei 
cariere, în societate. 
         Din toate simțurile și cu mult bun simț suntem cu toții 
angajații singurei firme fără de care nu am putea exista: 
sistemul nostru nervos, care ne integrează, ne ajută să 
învățăm, să muncim, să râdem, să plângem, să ne bucurăm 
și să iubim tot ceea ce e mai frumos în viața de elev! 
 
          Să aveți cu toții parte de multă sănătate, putere de 
muncă și succes în toate! 
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Regatul verbelor 

                                                                    Lisandru GANEA                                                                      

          Se spune că, acum mult timp, chiar foarte mult, într-o împărăție din altă lume, exista un 
regat al verbelor. Dar aceasta nu era o lume foarte pașnică… 

          Vedeți, acum milioane de ani, existau două cristale. Fără nicio explicație, acestea s-au 
unit, formând împărăția despre care vorbeam. Așa au apărut și timpurile, cei nouă regi ai 
împărăției, stăpâni peste toate verbele. După sute de ani de război pentru a dovedi care este 
cel mai important, aceștia s-au decis să negocieze în jurul cristalului numit Mod, cel format 
din două bucăți, tratatul de pace. 

          Din păcate, când s-au întîlnit, au realizat ceva ce le scăpase tuturor. Fiecare vorbea 
utilizând un singur timp, așa că nu se puteau înțelege absolut deloc între ei. Ce au discutat, nu 
putem fi siguri, dar cert e că, la un moment dat, s-au luat la harță între ei. 

           În timpul hărmălăii, cristalul s-a crăpat în cele două bucăți din care s-a și creat. O 
bucată se numea modul indicativ, ce urma să ajute împărăția, și modul imperativ, ce urma să 
poruncească împărăției. 

           Așa că, de atunci, există modurile și timpurile, cele pe care le folosesc chiar acum. 

 

Înfruntarea verbelor 
 

                                                                                            
Elisa LUCHIAN 

                                                                                              
                
 
 
     Ei bine, ca să nu începem cu stângul, vreau doar 
să știți de la început că împărăția în care eu trăiesc nu e tipul de împarăție clasică de care 
auziți în toate cărțile voastre de povești. Împărăția aceasta e locuită de mii, chiar milioane de 
timpuri verbale și nu, nu am greșit eu în scriere. Deși pare ciudat, exact cum este, ăsta e 
adevărul. Adevărul mai conține și faptul că unele timpuri ghinioniste nu sunt primite aici cum 
ar trebui. Eu sunt unul dintre acele timpuri ghinioniste. Adică  eu și alte trei timpuri alături de 
care îmi trăiesc veacul, deoarece cam toți patru suntem în aceeași situație. Cei patru 
ghinioniști din povestea noastră sunt eu, Timpul Perfect Simplu, și bunii mei  prieteni, Mai-
Mult-Ca-Perfectul,Viitorul Standard și Perfectul Compus. 
     Totuși, zvonuri și zvonuri apar prin orașe, cum ar fi că, în Împărăția Substantivelor, 
viața era mai pașnică și toate substantivele aveau parte de același tratament. Și desigur că eu 
și amicii  mei am auzit de zvonurile astea. Nu ne convenea că noi eram tratați diferit, așa că 
știți ce idee prostească și trăsnită ne-a venit? Să ne deghizăm ca substantive și să trăim în 

Prof. Diana COPOSESCU 

Împărația verbelor 

                                                                                         Paul Bogdan GROZA  

                                                                                          

 

Erau odată doi împărați: 
Modul Imperativ și Modul 
Indicativ. Modul Imperativ dădea 
ordine și porunci tuturor supușilor, 
în schimb, Modul Indicativ era bun 
și îi ajuta pe toți supușii. 

Modul Indicativ avea trei fii: 
Trecut, Prezent și Viitor. Ei îi erau 

foarte loiali Modului Indicativ, iar Modul Imperativ era invidios. Din acest motiv, el s-a 
gândit să atace împărăția Modului Indicativ. 

Modul Imperativ s-a strecurat noaptea  în afara împărăției sale și a atacat împărăția 
Modului Indicativ. Trecut, fiul cel mare al Modului Indicativ, putea să vadă doar în trecut, 
Prezent, fiul cel mijlociu,  vedea doar în prezent, iar Viitor, fiul cel mic, doar în viitor. Aceste 
trei lucruri erau esențiale în a reuși să se apere. Trecut le știa strategiile și pe unde vor ataca, 
pentru că acesta nu era primul conflict dintre cele doua împărății. Prezent putea să le 
transmită ce se petrece în acel moment, iar Viitor știa ce se va întampla, așa că a făcut un plan 
de evadare pentru supuși.  

Datorită celor trei frați, atacul Modului Imperativ nu a făcut daune deloc, iar cum 
supușii lui erau extenuați și Viitor spunea că un 
contraatac va avea succes, Modul Indicativ a atacat. A 
reușit să cucerescă cealaltă împărăție, dar în loc să îi ia tot 
ce avea Modului Imperativ, l-a lasat doar cu persoana a 
doua.  
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împărăția lor. Așa că ne-am ales substantivele. Eu am ajuns sa fiu substantivul Nedreptate, 
amicul meu Perfectul Compus a ajuns substantivul Persoane, Mai-Mult-Ca-Perfectul a ajuns 
să fie substantivul Perfecțiune, iar Viitorul Standard  a devenit substantivul Evoluția. 

Și am pornit așa, cu deghizarea noastră nu prea eficientă. 
   
                                                               *Pe drum* 

-Hei, spunea Perfectul Compus, sunteți siguri că asta e o idee bună? 
-Cum să nu fie? 
-Da, mă  mint singur. E o idee prostească. Foarte prostească, dar oricât de trăsnită e, 

nu mai rezist să fiu tratat ca și un mare și mândru deal de gunoi ars. În plus, deja am trecut de 
jumătatea drumului, deci nu cred ca ar fi foarte productiv să ne întoarcem tocmai acum și să 
lăsăm totul baltă. 

-Păi, dacă crezi ca ești tratat bine acolo, te poți întoarce, am spus eu. 
-A, nu zic asta, doar că, nu credeți că s-ar putea să fim dați de gol? a întrebat el. 
-Dacă aveam mentalitatea asta de la început, spunea Viitorul Standard, crezi că am fi 

plecat de la bun început? Nu, nu am fi plecat. Deci eu zic să ne vedem de drum fără să ne mai 
gândim la cât de periculos ar putea fi planul nostru. Am pornit și nu ne vom întoarce. 

După asta, mă îndoiam că cineva va mai vrea să zică ceva, deoarece toți știm cât de 
crud poate fi Viitorul Standard. Nu îi e frică de nimic. Asta era… cam de admirat. 

Mergeam de câteva ore și nimeni nu spunea nimic… încă. Tăcerea asta te cam supăra, 
mai ales când erai pe cale să te strecori în altă împărăție, pretinzând ca NU ești un intrus. Mă 
gândesc la asta acum,  deoarece, după mine, cred ca ar trebui să ne facem un plan în loc să 
tăcem mâlc pentru ore întregi. Apropo, ca să știți mai bine cum vine toată partea cu 
deghizatul, ceea ce se întâmpla e ca în propriile noastre fișiere: putem schimba ceea ce 
reprezentăm. Totuși, dacă împăratul ne suspectează că aparținem unei alte împărații, am 
încurcat-o urât de tot, deoarece el are puterea să ne pedepsească! Ne putea chiar pune viața in 
pericol și nu cred că mi-aș dori să se întâmple asta. 
    Am reușit să ajungem în Împărăția Substantivelor exact înainte de răsărit, ceea ce a 
fost  o ușurare. 

Ne-am plimbat prin împărăție, uitându-ne unde ne vom petrece restul vieții. Ei bine, 
partea asta nu a fost chiar atât de veselă, căci împăratul a venit direct înspre noi cu o privire 
suspicioasă. Ne-a dezvăluit în următoarea fracțiune de secundă însemnătatea căutăturii lui. 
    -Fugim? 
    -Fugim. 
  Și am fugit de nici măcar nu-mi mai simțeam picioarele. Nu glumesc. Le vedeam pe 
gărzi fiind cu cel mult 25 de metri în spatele nostru. Ce să zic, o realizare foare 
reconfortantă... Am tot fugit și am fugit, până am ajuns din nou în împărăția noastră. Și, 
ghiciți ce am realizat: toată armata Împărăției Substantivelor venea înspre împărăția noastră. 
Minunat… Acum nu numai că planul nostru a eșuat în cel mai josnic mod posibil, ci vom fi și 
implicați în război. 
    Deoarece  armata nu era pregatită, localnicii au luat orice armă au găsit și au pornit la 
luptă. Împăratul nostru, Timpul prezent, era palid. Se vedea că era speriat de moarte. Știa că 
locuitorii împărăției sunt în pericol major și împărăția la fel. E greu de explicat tot ce se 
întâmplă acum. E haos. Un haos nemaivăzut. Dar eu nu sunt speriată. De fapt, eu sunt foarte 
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dezamăgită de mine. Cum am putut să aduc distrugerea propriei mele împărații? Cum am 
putut să fac așa ceva? E pură trădare. 
    Stai puțin, de ce se cutremura pământul? Nu e posibil să fie un cutremur, deoarece în 
zona noastră nu suntem în situație de risc. Dintr-odată, armata substantivelor se șterge de pe 
teritoriul nostru. Când mă întorc în spate, împăratul nostru nu mai e. Mă uit, aproape simțind 
că voi cădea fără viață la pământ. Împăratul nostru tocmai s-a oferit ca ofrandă pentru 
siguranța noastră. S-a sacrificat, nepermițându-i celuilalt împărat să ne atace de acum încolo. 
Îmi vine să lovesc ceva. Împăratul nostru nu a fost rău niciodată, era totul în mintea mea. Nu 
ne-a neglijat niciodată. Am făcut o mare, mare greșeală, pentru care a trebuit să plătesc 
consecințe. Acum, că prezentul nu mai e, trăim în viitor, cu un alt împărat robotic, cu Timpul 
Viitor din Limba Vorbită. 
    Mi-am făcut o promisiune de când toate astea s-au întamplat. Vedeți voi, au trecut 
câțiva ani de la înfruntare. Nu, de fapt, nu e promisiune, e un jurământ. Eu jur, de acum 
înainte, ca NICIODATĂ să nu îmi mai creez scenarii care nu au sens în minte, deoarece, 
după cum tocmai ați citit, dacă nu vedeți realitatea cum e ea cu adevărat, s-ar putea să 
ajungeți în situații, hai să zicem, mai puțin fericite. 

 
Țara verbelor 

            
                                                          Iulia Maria 

ȘANDOR                                                                                                                                                                                                
 

     Într-o țară, la mare îndepărtare de lumea noastră, domneau 
verbele. În tărâmul acela existau 8 orașe și un sat care începeau 
mereu cu termenul timpul: Timpul Prezent- unde toate verbele 

erau la prezent,  Timpul Imperfect -unde se vorbea doar la imperfect, Timpul Perfect 
Compus- unde tot timpul se vorbea cu perfectul compus, Perfectul Simplu- unde oamenii 
aveau obiceiuri rurale, Viitorul Standard- unde doar la viitor se grăia, Viitorul din Limba 
Vorbită - unde propozițiile erau tare lungi, explicite și clare, Timpul Viitor Anterior - unde 
totul începea cu voi fi și Timpul Viitor Popular - care era un sătuc cu multe tradiții. 
     Peste toți domnea regele Imperativ cu regina lui, Indicativ. Ei aveau așezare fix în 
mijlocul țării care avea forma unui ”V” de la verb, stând într-un palat cu sute de încăperi. 
      Era greu să vorbești într-un fel oarecare, dar verbele se descurcau și cu atât mai mult 
copiii - verb. 
      În fiecare oraș conducea prințul Verb împreună cu prințesa Verb. Dar prinții erau frați. 
O dată la un an, se strângeau pentru a sărbători ziua tatălui lor, regele Imperativ. Era un mare 
prilej pentru a sărbători, deoarece era ziua tatălui lor. 
      Toți prinții și prințesele își căutară cele mai valoroase și extravagante haine și plecară 
pentru a se distra de ziua tatălui lor. Sigur, era o petrecere mare și veselă, dar nu toate 
timpurile se înțelegeau la fel de bine. După ce petrecerea se terminase, plecă toată lumea. Din 
greșeală, cel puțin așa cred eu, se strecurară în mașina prinților Perfect Simplu și prințul 
Imperfect. Amândouă timpurile erau destul de îngâmfate și foarte mohorâte! Până la urmă, s-
au luat la harță grozav! 
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     A doua zi, se întoarseră toți la munca lor. A, da, am uitat să vă povestesc despre 
munca verbelor! La margine de țară exista ca un fel de portal în formă de carte. Fiecare verb 
intra acolo și se ducea în propoziția scrisă de un om. Fără verbe, enunțurile nu ar avea rost! 
De exemplu: aș vrea să îți spun se ducea mereu în scrisori, a merge era tipărit în dicționare și 
era foarte folosit în propoziții,  mi-e dor de tine era mereu folosit în cărți poștale care se 
trimiteau de la adolescenții care făceau facultatea departe de mamele  și tații lor, am învățat 
era folosit în textele copiilor, iar faimosul a ajuta era folosit în ziare ca să informeze lumea 
despre faptele bune făcute de oameni. 
     Verbele din orașul Prezent erau foarte prietenoase și salutau pe oricine care le ieșea în 
cale: 

- O, salut, nu te mai văd pe aici! 
Dacă nu ați înțeles, a vrut să zică: nu te-am mai văzut pe aici, dar presupun că știți 

timpul prezent! 
     Aș vrea și eu să trăiesc în Țara Verbelor! 
     Nu mai scriu și despre ce s-a întâmplat cu prințul Imperfect. Vă las să vă imaginați 
asta! 
 
 

Regatul Indicativului 

Vlad CALANCEA, 
Desene de Mara CALANCEA, clasa a III-a B  

După mulți ani la cârma împărăției, regele Verb i-a chemat pe fiii săi, spunându-le că 
a venit timpul ca ei să preia conducerea. Pentru a decide cine avea să fie următorul rege, cei 
doi fii s-au luptat. Fiul cel mare, Imperativul, era nepoliticos, răzbunător și răsfățat 
(poruncindu-le oamenilor din jurul său), în timp ce Indicativul, fiul cel mic care avea la 
rândul său nouă fii, era darnic și prietenos. Cu ajutorul copiilor săi, mezinul l-a învins pe 
fratele lui și a preluat conducerea. Cunoscându-și propriile puteri, Indicativul a decis să 
împartă marele regat cu fiii săi. Acesta era deja împărțit în trei tărâmuri: Trecutul (unde 
locuitorii puteau să se întoarcă înapoi în timp), Prezentul (lumea în care noi trăim) și Viitorul 
(unde ființele putea să prezică lucruri care se vor întâmpla). Totuși, locuitorii acestor tărâmuri 
nu puteau călători dintr-unul într-altul. Singurul care știa hotarele era regele, astfel încât 
oamenii unei zone să nu poată împărtăși secretul abilităților lor. Astfel, noul rege a început să 
împartă tărâmurile. Prima dată, acesta s-a ocupat de Prezent. Fiind cea mai mică zonă, acesta 
i-a dat-o fiului său, Prezent. Următorul tărâm împărțit a fost Trecutul. De această dată, acesta 
a creat patru provincii și le-a dat fiilor săi care vor purta numele acestora: Perfect Compus, 
Imperfect, Perfect Simplu și Mai-Mult-Ca-Perfect (cel mai îngâmfat fiu). Acum, era rândul 
Viitorului pentru a fi dat. Acesta a fost, la fel ca și Trecutul, împărțit în 4 regiuni, fiecare 
purtând numele regelui său: Viitor Standard, Viitor Anterior, Viitor din Limba Vorbită și 
Viitor Popular. Un singur loc a mai rămas. Acesta era capitala Verbia. Fiind atât de darnic și 
bun, Indicativul a împărțit orașul în două: o jumătate a sa, iar cealaltă a fratelui său, 
Imperativul. Acesta din urma i-a mulțumit pentru prima dată, cerându-și scuze pentru 
comportamentul său. Astfel, regatul s-a bucurat de prosperitate, iar regii au trăit până la 
adânci bătrâneți. 

6
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AA  SSEECCOONNDD  HHOOMMEE  
Daria-Maria BOȘCA 

Prof. Oana BODIȘ 
 

Dear pupils, before reading this article, I want you to mark 
my words: learning has always been the way to achieve your 

potential in life. So, face head on, get the book that says something to you, and learn how to fly. Jokes 
aside, the saying has its fair share of truth. With a book, a teacher and hmmm, we all know what follows: a 
school, many generations of young people have reached the stars. Let’s imagine for a moment that the 
school is like a cookie: it has ingredients of different types. For a tasty result, it must be baked by the best 
chefs, basically our teachers, in terms of education.  

Even though at the beginning the purpose of education was to teach children to read and write, in time, it 
has developed more and more and today, education means a lot more than that.  The main purpose of school 
is to educate the pupils and to offer them the knowledge and the abilities necessary to develop further 
careers. Through these institutions, many brilliant minds have reached their potential to discover and invent: 
the telephone, all kind of machineries, math theorems, science discoveries …  

We, the pupils, take it as a big challenge, especially when it comes to tests and grades. The teachers make 
us take these tests to check if we understood the subjects taught in their classes, and based on how well we 
respond, we receive also rewards: grades. Well, not all the time the grades are rewards, and certainly not 
always do they reflect the knowledge we gathered over time; sometimes we make stupid mistakes. But the 
most important thing is to understand and learn from our mistakes, and later on, to remember those moments 
and even the grade itself. We need to use the grades also as a fuel that gives us the drive to do better 
next time. For me, personally, the grades that I get at school are no more than numbers, which I learnt 
that are just highlighting what I know at that time, and not what and how I will use all that knowledge in my 
life. Our ingredients are prepared, and all that is missing are the wonderful chefs, who make sure that we 
cook the best cookie ever. Our teachers are very important in pupils’ education, as a skilled chef is for a 
great cookie. They are the people who educate, teach, amuse, guide and help us to become the people who 
will later change this world. Do not forget, dear readers, that, no matter the grades you get, you are smart 
and some day you’ll make a difference for the better. Surely, you’re questioning yourselves, who am I and 
why I tell you all these. I’m just like you, a pupil with many ideas, who wants to learn many new things and 
help others, too. It’s clear that I’m neither a pupil with a pen and a paper, nor an influencer trying to 
create a rosy image around the school and educational system, I’m simply a pupil who loves school. So, dear 
colleagues, please don’t forget that school is your own clover, don’t let it wither before you discover it! 

8
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V-ați întrebat vreodată de ce 
vedem Soarele mai roșiatic la 

răsărit și la apus? 
        Carla Veronica BERCEAN, cl. a VI-a B 

Prof. Anda IONIȚĂ 
 

• La răsărit și la apus vedem Soarele 
roșiatic deoarece, în aceste cazuri lumina 

soarelui cade pe Pământ sub un unghi foarte mic, iar distanța pe care 
trebuie să o parcurgă prin atmosferă pentru a ajunge la noi este mult 

mai mare decât la miezul zilei.

 

•     Prin urmare, majoritatea culorilor cu lungime de undă mică, 
cum ar fi albastru și violet, sunt dispersate în atmosferă, iar la 
ochiul nostru ajunge mai mult roșu, oranj și galben. 

Sursa: Wikipedia.ro 

Curiozități 
din lumea 

fizicii!!! 
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ION 
CANTACUZINO 

(1863 – 1934) 
Prof. dr. Diana CRISTEAN 

        Este cunoscut mai ales ca și medic și microbiolog 
român, profesor universitar la Facultatea de Medicină 
București, fondator al școlii românești de imunologie și 
patologie experimentală, precum și membru al Academiei 

Române. Prea puțini știu că Ion Cantacuzino a fost o personalitate extrem de complexă, cu studii 
universitare nu doar în medicină, ci și în filosofie și științele naturii. Poliglot, om de factură 
enciclopedică, savant și ambițios în atingerea propriei autodepășiri, a fost o persoană carismatică, 
agreată de cercurile intelectualității selecte din Europa și România, alături de care a muncit și s-a 
impus prin realizări care își mențin actualitatea și în prezent. 

        Provenit dintr-o familie de vază, Ion Cantacuzino s-a născut la București, ca fiu al lui Ion 
Cantacuzino, ministru sub domnia lui Al. I. Cuza și a Mariei Cantacuzino, fiica generalului Mavros. 
Potrivit orientării vremurilor, precum și în baza unei situații materiale foarte bune, tânărul 
Cantacuzino a făcut la Paris liceul și facultățile de filosofie, științele naturii și medicină, după care a 
avut marea șansă de a lucra șapte ani la Institutul Pasteur sub îndrumarea lui Ilia Mecinikov. Studiile 
medicale și le-a completat ulterior în Italia. 

        Întors în țară, practic a continuat munca de modernizare a sistemului medical începută de 
predecesorul său, Carol Davila, reorganizând sistemul public de sănătate după modelul celor din 
Europa, din postura de ministru al săbătății. Cel mai important este că principiile de organizare ale 
serviciilor sanitare își păstrează eficiența și sunt de actualitate la scară mondială.  

        Cea mai importantă contribuție a sa în dezvoltarea 
medicinei este însă, munca experimentală serioasă, care a dus la 
obținerea vaccinurilor anti tifos și anti holeră, într-o perioadă 
record pentru începutul secolului XX, între 1910 – 1913, 
vaccinuri care sunt utilizate la scară mondială și în ziua de azi. 
Epidemiile de febră tifoidă și holeră făceau ravagii în acea 
vreme, acestora adăugându-li-se și tuberculoza. Astfe, prin 
colaborarea fructuoasă dintre Cantacuzino cu Albert Calmette și 
Camille Guerin, inventatorii vaccinului anti tuberculoză, la cinci 
ani de la introducerea acestuia în Franța, România a devenit a 
doua țară din lume care l-a utilizat, vaccinul anti TBC devenind al 
doilea obligatoriu administrat noilor născuți. 
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        În ciuda vremurilor grele ale Primului Război Mondial 
laboratorul lui Cantacuzino a asigurat toate materialele posibile la 
acea oră pentru imunizarea armatei române și ruse. Totul a 
culminat cu înființarea la București, în 1921 a Institutului de Seruri 
Și Vaccinuri, fapt apreciat de medicul clujean iuliu Hațieganu, care 
l-a numit ”medicul curant al întregii națiuni române”.  

        Cantacuzino a fost omul complex, modest, muncitor, dar care a știut să facă o echipă de studiu, 
cercetare și producție, cu unii dintre cei mai valoroși medici, farmaciști și chimiști ai vremii, creând 
”Școala Cantacuzinistă”, în care s-au format mulți medici tineri, de pildă Mihai Ciucă, nume cu 
notorioetate în combaterea malariei la nivel mondial. Doar între 1924 – 1928 institutul producea 8 
vaccinuri și 3 seruri terapeutice și s-a extins ca spațiu de cercetare și producție. 

        Cunoscut nu doar ca eminență activă în domeniul medical, ci și ca om de aleasă cultură, a fost 
căsătorit cu marea actriță și regizoare de teatru și film, Maria Filotti, ceea ce i-a facilitat accesul și în 
mediile artistice ale Bucureștilor vremii. Membru titular, din 1925, al Academiei Române, a fost și 
membru în Comitetul de Igienă al Ligii Națiunilor, al societăților de 
Biologie, Patologie Exotică, Academiei de Științe din Paris, precum și 
doctor honoris causa a mai multor universități de prestigiu europene. 

        În semn de apreciere Institutul de Seruri și 
Vaccinuri întemeiat de Cantacuzino , poartă și în 
ziua de azi numele fondatorului său, cu toate că 
după câteva decenii de activitate prolifică, de un 
timp a căzut în declin, în baza politicilor 
concurenței marilor companii medico – 
farmaceutice din lume. Se speră la o relansare a 
activității institutului, prin bunăvoința și 
implicarea noilor generații de medici și farmaciști 

care se formează în universitățile de profil din țară. Ca un omagiu, în 
2013 Banca Națională a României, a lansat în tiraj limitat două monede de argint de colecșie, pentru 
aniversarea de 150 de ani de la nașterea lui Cantacuzino și a neurologului Gh. Marinescu.  

        În 2019 s-au comemorat 85 de ani de la trecerea în neființă a savantului Ion Cantacuzino, 
descendent al nobilei familii a Cantacuzinilor care, pe lângă domnitorii și dregătorii pe care i-a dat 
Țării Românești, a dat României și întregii lumi un medic și cercetător dedicat cu abnegație nevoilor 
omului aflat în suferință, care în primul rând a făcut și continuă să facă cinste școlii medicale 
românești de elită. 

Bibliografie selectivă: 

• Site-ul Institutului Cantacuzino: Viața și opera profesorului Ion Cantacuzino 
• Vaccinurile lui Ioan Cantacuzino, 21 martie 2006, Oana Antonescu, Jurnalul Național 
• Destinul, 18 octombrie 2004, Cristian Petru, Jurnalul Național 
• Geniile României care au schimbat lumea: Nicolae Paulescu, românul care merita Nobelul, și Ion Cantacuzino, 

descoperitorul vaccinului antiholeric, 17 aprilie 2013, Mădălina Mihalache, Adevărul 
• Valori ale culturii naționale: 146 ani de la nașterea lui Ioan Cantacuzino, 25 noiembrie 2009, Amos News 
• Sursa foto: wikipedia 
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Andrei CULDA, cl. a V-a A 
 prof. Liana MAXIM 

 

 Mitologia egipteană și cea greacă sunt asemănătoare din multe puncte de vedere. Dar, 
deoarece caracteristicele naturale sunt diferite, zeii sunt cât de cât diferiți. Urmează să îi 
compar pe unii dintre ei: 

   Uranus este zeul creator din mitologia greacă. Este, de 
asemenea, un tată teribil: copiii lui cu Geea (în unele versiuni 
ale legendei se spune că era mama lui) erau Ciclopii și 
Titanii, niște ființe monstroase, pe care i-a exilat și azvârlit în 
Tartar. Dar Cronos, unul dintre titani, cu ajutorul mamei lui, 
îl ucide pe Uranus și își eliberează frații. 

 

 În mitologia egipteană, 
lumea s-a născut din gândurile și 
cuvintele lui Ptah. El e 
reprezentat ca o mumie, deoarece 

cu timpul, acesta devine o zeitate funerară ( Ptah-Sokar-Osiris). 
Numele țării - Egipt - derivă de la grecizarea numelui templului 
său (Hwt-ka-Ptah).  

 

  
 

Cronos este un tată chiar mai rău 
decât Uranus. Când părinții lui i-au prezis că 
va fi detronat de unul dintre fii săi, Cronos și-
a mâncat copiii (din fericire, nu i-a mestecat 
ci doar i-a înghițit). Rhea, soția și sora lui, pe 
când era însărcinată cu Zeus, l-a dus pe insula 
Creta pentru a fi crescut de capra Amalteea și 
i-a dat lui Cronos să mănânce o piatră. Când 
Zeus a crescut, Rhea i-a pus lui Cronos o 
licoare în vin, pentru a vomita copiii. Apoi, 
Cronos a fost răpus de Zeus, acesta devenind 
un rege peste zei. 
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Ra este personificarea Soarelui. Este 
reprezentat având trup de om și cap de șoim și cu un 
disc solar deasupra capului. El călătorea prin 
subteran noaptea, în nava sa, iar când își încheia 
călătoria răsărea soarele. Cu toate acestea, stăpânul 
deșertului, Seth, îl trimitea pe Apophis, un șarpe 
demon, care să-l împiedice. De fiecare dată Ra îl 
înfrângea pe Apophis, iar Soarele răsărea din nou! 

 

 Zeus a crescut, și a devenit 
stăpân pe muntele Olimp. Prin 
căsnicia lui cu Hera (la fel ca în 
cazul lui Cronos, sora lui), a dat 
naștere unei generații de zei. Dar 
Zeus s-a îndrăgostit de multe 
muritoare, dând astfel naștere ,de 
asemenea, unei generații de semizei 
și eroi. El era, de asemenea, foarte 
aspru cu pedepsele. Când Prometeu 
a dus focul oamenilor, el l-a legat de 
o stâncă și a trimis un vultur să-i 
mănânce ficatul în fiecare zi, 
deoarece acesta îi creștea la loc în 

fiecare zi. Iar când și-a dat seama cât a păcătuit omenirea, a trimis un potop care să o distrugă, 
singurii supraviețuitori fiind Deucalion, fiul lui Prometeu, și soția lui, Pira. 

Așa cum Zeus a vrut să se 
răzbune pe tatăl lui, Cronos, Horus a 
vrut să se răzbune pe unchiul lui, pe 
Seth, deoarece i-a ucis tatăl, pe Osiris. 
Ochiul lui stâng reprezintă soarele 
(ochiul lui Ra) iar cel drept, luna. 
Acesta a fost pierdut în lupta cu Seth, 
dar zeul lunii i-a făcut unul nou. 
Luptele pentru supremație dintre Horus 
și Seth au fost grele. De multe ori zeii 
nu puteau spune cine a câștigat. Dar, la 
un moment dat, Horus reușește să îl 
alunge pe Seth pentru totdeauna. 
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Foto și text:  prof. dr. Diana CRISTEAN 

 

        Strălucesc cubulețele de piatră, se înșiruie 
unul după celălalt, aleargă, se împletesc, descriu 
forme și dau viață florilor, gâzelor, căprioarelor, 
crengilor pline de rod și de suflet din sufletul 
maeștrilor. Din vechime, de peste 5000 de ani 
sumerienii își protejau zidăria cu un puzzle din 
fragmente de rocă colorată, închipuind peisaje 

sau diverse forme sau făpturi. Și-așa s-au născut mozaicurile, ca artă 
a detaliilor, care s-a strecurat printre veacuri și s-a impus în eternitate.  

        Acum vreo 4000 de ani artiștii civilizației minoice 
pardoseau cu mozaic locuințele, creând veritabile covoare 
care au rezistat peste milenii. La fel și romanii, în secolul al 
III-lea îCh realizau pardoseli din mozaic pentru a 
impermeabiliza podeaua de pământ bătătorit a locuințelor, 
aducându-le și un plus de frumusețe. Grecii au răspândit 
arta mozaicului în perioada elenistică, ceea ce și romanii au 
realizat în toate fostele colonii.  

        Expresia cea mai accentuată a artei mozaicului a fost 
atinsă în perioada bizantină, la Ravenna, unde pereții 
Bazilicii San Vitale vorbesc din pietricele și aur, la Hagia Sophia din Istanbul, ulterior în 

bazilicile de pe insula Torcello din laguna venețiană. S-a răspândit arta mozaicului și în Orientul Mijlociu, în 
perioada greco – bizantină, ulterior realizarea acestora 
fiind influențată de perioada califatului Umayyad. 

        Ciocnirea civilizațiilor orientale cu cele occidentale 
și-a pus amprenta și în arta mozaicurilor. Sunt pline de 
detalii și de splendoare și cele arabo – musulmane, care 
îmbogățesc edificiile religioase și laice din Orientul 
Apropiat, Mijlociu și Asia Centrală. Acestea sunt, fie 
reprezentări  ale caligrafiei arabe, ea în sine o artă, ori 
ale unor reprezentări florale, geometrice. 
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        Catedralele siciliene de la Monreale, Cefalù sau Palatul Normanzilor din Palermo sunt expresii ale 
opulenței sau a bogăției spirituale a artei arabo – normande. Nordul Africii, cândva ocupat de colonii 
romane, deține unele dintre cele mai frumoase 
mozaicuri din lume, splendid conservate, datorită 
climatului deșertic fără prea multe schimbări termice. 
Sunt remarcabile mozaicurile care fac cinste Muzeului 
Bardó din Tunis sau cele din Maroc, de la Volubilis.  

        Acestora li se alătură mozaicurile splendide din 
Iordania, piesa de rezistență fiind cea mai veche hartă 
a Lumii Vechi, de pe pardoseala Bisericii Ortodoxe Sf. 

Gheorghe 
din orașul Madaba, localizat la 30 km sud de Amman, care 
datează din anul 560 dCh, descoperită în 1896, și care a servit o 
vreme pentru orientarea pelerinilor prin locurile sfinte.  

        După o pauză de câteva veacuri în care au fost ignorate, 
mozaicurile au 
reînviat la 
începutul secolului 
XX prin îmbinarea 
impresionismului 

cu abstractul și cu expresionismul, fiind dintre formele de 
exprimare artistică ale epocii Art Decό, pe ai cărei 
reprezentanți de frunte în arta mozaicului îi recunoaștem pe 
Antoni Gaudi și Gustav Klimt.  

       Materia primă este în principal piatra locală ca resursă directă, cu 
cromatica sa naturală.  Din baghete  de piatră se taie mai apoi cubulețe care în 
antichitate se aplicau pe substrat cu ajutorul unei paste care conținea inclusiv 
ceară de albine, oricum era un adeziv rezistent, ca dovadă a calității 
mozaicurilor perfect conservate. Ulterior s-au creat compoziții de adezivi 
asemănători mortarului, care fac posibilă lipirea definitivă a pietricelelor, 
ceramicii smălțuite, marmurii, fragmentelor de aur și argint sau a pietrelor 
semiprețioase, așezate după desene precise, în locul unde vor rămâne definitiv. 

         

 

De remarcat este că nu găsim 
vestigii ale acestei arte în spațiul 
hindus sau budist, în India, Asia 
de sud – est sau Extremul Orient 
fiind cultivate alte forme de 
exprimare în artă. Cu toate 
acestea mozaicul este etern, iar la ora actuală constituie chiar un element de design în locuințele/ 
interioarele moderne pe care le decorează sau le dau chiar un aer de mister.  

Misterul se ascunde printre fragmentele de rocă tăiate în cubulețe, care se înlănțuie, se 
îmbrățișează, desenează și se dezlănțuie în a spune povestea mozaicului de cinci milenii încoace. 
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...cu clasa a VII-a A 
Prof. dr. Diana CRISTEAN 

 

DESPRE PIAN ȘI REPETIȚIE 
Adela – Maria TODORAN 

 
 

 Era o zi figuroasă de iarnă. Afară, norii împrăștiau fulgii albi și de zăpadă, lăsându-i 
purtați de vântul jucăuș.  
 Ana se afla în culisele Teatrului Național, pregătindu-se pentru concertul de Crăciun, 
unde va cânta la pian. Cânta la acest instrument de trei ani. Iubea muzica. Simțea că prin 
intermediul pianului poate găsi o rezolvare diferitelor probleme care-i invadau viața. De 
asemenea, era primul ei concert, deci avea emoții. „Vei fi doar tu și pianul...” Aceste cuvinte 
le auzea zilnic de la profesoara ei, care afișa întotdeauna un zâmbet încurajator. 
  A urcat pe scenă și a văzut 
mulțimea din sală. A încercat să evite 
gândul că ar putea fi criticată. „Doar 
eu și pianul”, și-a spus în gând. S-a 
așezat pe scaunul din piele, a privit 
portativul, iar apoi și-a așezat mâinile 
pe clapele reci ale pianului. Fără a se 
uita la acestea, doar văzând micuțele 
semne de pe portativ, a reușit să cânte 
colindul fără a se încurca. Repetase 
mult melodia, deci nu mai era nevoită să privească pianul, nici partitura. După primul colind 
cântat a urmat și un al doilea, dar pe acela nu-l repetase atât de mult ca pe precedentul. 
Începuse să îi fie frică, iar mâinile au început să-i tremure. Emoțiile au copleșit-o din nou. Se 
temea că pe acesta nu îl va cânta la fel de bine. Cu toate acestea, cunoștea notele muzicale și 
deja îi intrase în reflex să apese o anumită clapă și să lege frumos notele. În cele din urmă, a 
reușit să cânte și al doilea cântec de iarnă, învingând dificultățile. 
 Așadar, cu ajutorul repetiției, Ana și-a creat un reflex ce o ajută să reproducă notele de 
pe portativ prin intermediul pianului, fără a fi nevoită să se concentreze prea mult asupra lor. 

 

MUZICA SIMȚURILOR 
Mara COCORĂ 

            Când intru pe scenă, înainte să cânt, închid ochii pentru o clipă. Versurile cântecului 
îmi apar în minte ca și cum le-aș avea în față, scrise pe o foaie. Începe să cânte negativul. Îmi 
simt picioarele vibrând și tremurând de la emoții și de la cât de tare se auzea muzica care 
venea din boxe. Deschid ochii și trag aer în piept. „O să fie bine. O să reușesc”, îmi tot 
repetam eu în gând. Pun mâna pe microfon și încep să o simt rece. Mă mișc ușor pe ritmul 
muzicii, apoi duc microfonul spre gură și încep să cânt. Vocea mea răsună în toată sala, iar 
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toți oamenii se uită la mine. Reflectoarele sunt atât de puternice, încât nu pot să-i văd prea 
bine. Cu toate că lumina mă orbește, sunt puțin mai liniștită. M-am detașat de spectatori, deși 

cânt din tot sufletul pentru ei. 
   Versurile încep să se învârtă prin mintea mea. Îmi e 
frică să nu le uit, dar am reușit. Am cântat cântecul 
corect. Fac o plecăciune și ies fericită de pe scenă la 
aplauzele pe care tocmai le auzisem.  
   La fel ca și în această întâmplare, în viața de zi cu zi 
putem auzi, vedea și simți lucruri. Noi avem cinci 
simțuri principale, dintre care am evidențiat trei dintre 
ele: auzul, văzul și simțul tactil. Acestea au câte un 
organ de simț specific, care preiau informații din mediul 
înconjurător pentru a le transmite sistemului nervos. 
După ce primește aceste informații, sistemul nervos le 

prelucrează și inițiază acțiuni. Așadar, el are rolul de a menține echilibrul intern al corpului.  
   Așadar, am înțeles că organele de simț asigură relația omului cu mediul înconjurător, 
ajutându-l  la perceperea și, mai apoi, la înțelegerea acestuia, cu toate simțurile. 
 
 

GOGOAȘA CEA GUSTOASĂ 
Teodora MOLNAR 

        Într-o zi din vacanța de iarnă, am fost la un festival de 
artă culinară. Erau tarabe cu mâncare peste tot, cu tot felul 
de preparate gustoase. Aveam de gând să gust și eu ceva, 
așa că m-am uitat de jur împrejur după ceva ce mi-ar 
plăcea. 
La un moment dat, am văzut o gogoașă care arăta foarte apetisant. Această senzație de văz, 
care apare la nivel de cortex vizual în lobul occipital, m-a făcut să mă apropiu de gogoașa de 
pe tarabă. Cu cât m-am apropiat mai mult cu atât mai mult i-am simțit mirosul, ceea ce 
înseamnă că receptorii olfactivi din aria olfactivă din nas mi-au declanșat senzația de miros, 
căci au transmis informațiile la aria olfactivă din creier. Gogoașa mirosea dulce și plăcut. Eu 
am hotărât să o cumpăr așa că mi-am scos banii din buzunar și ii i-am dat domnului de la 
tarabă, iar el mi-a dat gogoașa. M-am așezat pe o bancă din apropiere și am mușcat din ea. 
Mi-a lăsat gura apă din cauză că era așa gustoasă. Substanțele sapide mi s-au dizolvat in 
salivă, adică gogoașa era plină de excitanți pentru analizatorul gustativ. În centrul nervos în 
aria senzorială gustativă din lobul parietal s-a format senzația de gust, care am simțit-o când 
am mușcat din gogoașă.        Nu voi uita niciodată savoarea acesteia. Mi s-a întipărit în creier 
și cred că o voi păstra în memorie ca pe o dulce amintire din copilărie. 
        Astfel percepem savoarea vieții, căci organele de simț și sistemul nervos sunt legate între 
ele, căci nu pot funcționa altfel și uite așa ne ajută să ne integrăm în mediul nostru de viață cu 
toate provocările lui! 
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SOLISTA 
ASZTALOS Timea 

 

       Imaginează-ți că ești pe o scenă,având rolul de solist. Ești cu partitura 
în mână, uitându-te la mulțimea de oameni din sală care te privesc atenți. 
Dirijorul conduce orchestra, concentrat ca totul să iasă perfect. Vine rândul 
tău să cânți și să le arăți spectatorilor tot ce poți. Aștepți ca dirijorul să îți 
dea intrarea, iar după ce o face, te concentrezi pe ce ai de cântat. Toți se 
uită la tine. Ai intrat în lumea ta. O lume extraordinară, magică și 

minunată. 
       Ochii tăi, organele de simț ale vederii, alunecă dintr-o parte în alta a partiturii, citind în 
gând notele muzicale, și lăsând să țâșnească sunetele. Ochiul fiind alcătuit din globul ocular și 
din anexe, este ajutat foarte mult la mișcarea lui, de către anexele de mișcare:mușchii care îl 
fixează în orbite. Tu, când citești ajutat de ochi și de neuroni, care sunt niște celule 
specializate în preluarea și transmiterea mesajelor sub formă de impulsuri nervoase. Între ochi 
și neuroni se formează o legătură/conexiune și se ajută unul pe altul. 
       Și dintr-o dată s-a lăsat o liniște adâncă în sala de spectacol, străpunsă doar de vocea 
solistului care face să vibreze timpanul, apoi oscioarele urechii medii și receptorii auditivi ai 
tuturor ascultătorilor. Unii chiar ar dansa, dar fiind în sala de concerte nu-și permit. În schimb 
își imaginează că se balansează în ritmurile muzicii și nu amețesc pentru că îi ajută 
analizatorul vestibular. Alții simt că li se face pielea de găină la emoția transmisă de vocea 
solistului, căci SNV simpatic a făcut să crească nivelul adrenalinei și să-i protejeze. 
       Așadar, organele de simț și sistemul nervos au o relație continuă, care ne ajută să facem 
permanent mai multe lucruri simultan! 
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Beatrice SZOVATI, cl. A VII-a B 
Prof. dr. Diana CRISTEAN 

 
 
     Cine credea că fotbalul cu biologia pot avea o legatura? Nimeni, dar ele chiar pot. 
Multă lume crede ca biologia fotbalului este vizibilă doar atunci când suferi o 
accidentare și mergi la medic, dar nu e adevărat. 
    Biologia din fotbal e una cu totul și cu totul interesantă, deoarece ne arată relația 
dintre mișcare, simțuri și sistem nervos. 
Doar cei care fac fotbal de performanță știu. 
    Simțurile utile fotbalului sunt extrem de 
importante, deoarece ne ajută să devenim 
fotbaliști adevărați. Uitați aici cum ne folosim 
deanalizatori: 

• Ochii îi folosim ca sa vedem 
mingea, adversarii/colegii și 
poarta 

• Urechile le folosim ca sa auzim 
indicațiile antrenorului și  fanii 

• Limba o folosim pentru a simți 
gustul victoriei 

• Nasul îl folosim pentru a simți mirosul câștigului 
• Pielea o folosim sa eliminăm transpirația, ceea ce ne dezintoxică și 

răcorește 
      Ca fotbalistă, pe toate le simt tot timpul în timpul unui meci... 
      Ei, gata cu simțurile! Hai sa trecem la sistemul nervos! Starea de nervi nu este 
recomandată la  fotbal,  pentru ca noi fotbaliștii trebuie să rămânem calmi tot timpul. 
      Sistemul nervos colaborează cu fotbalul nu doar după ce pierzi un meci, ci și 
cand cineva îți zice ca nu poți sau ca cu fotbalul nu o sa ajungi nimic. Pe noi, 
fotbaliștii, astea ne supăra cel mai mult; mulți întreabă de ce? Păi, pentru că noi 
muncim zi și noapte ca să ajungem undeva: să ajungem mari și să ne cunoască 
toata lumea. Sistemul nervos ne ajută el însuși să fim adevărați fotbaliști, sa ne 
coordonam întregul organism pentru a putea gustă din plin victoria. 
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Prof. dr. Diana CRISTEAN 
        

        Din mai până în iulie îți fură privirea roșul 
intens care dă viață lanurilor de cereale și, nu 
numai! Același roșu invadează și șanțurile de pe 
marginile drumurilor făcând călătoriile mai 
plăcute. Cred că ați ghicit deja cine colorează 
peisajul atât de intens! Nimeni altul decât 
grațiosul mac roșu, pe numele său latinesc 
Papaver rhoeas. Nu încercați să-I rupeți tulpinile 
subțiri acoperite cu perișori, pentru a-I pune în 
glastră, căci nu vor rezista. 
Își vor pleca supărați capul 
încununat de petalele ca 
hârtia fin creponată, subțiri 
și delicate.  
        Lăsați-i să-și continue 
existența în mediul lor 
natural, contribuind la 
închegarea ecosistemelor 
naturale și antropizate. 
Lăsați-i în viață pentru a ne 
bucura nouă privirile  de-a 
lungul călătoriilor prin țară. 
Chiar și în curțile  iubitorilor 
de vegetație bogată îi puteți 
întâlni, ca varietate 
domesticită, cu o constituție 
suficient de robustă încât să 
nu necesite susținere pe 
araci.  
        Întâlnim ades și macul 
de grădină, Papaver 
somniferum, cu flori mov, albe sau roz pe care îl 
putem urmări de primăvara devreme, de când 
răsare, până în miezul verii, când locul florilor 
este luat de fructe, frumoasele capsule cu o 
rozetă deasupra, în interiorul cărora se află o 
sumedenie de semințe mici, sferice, ca niște 
puncte gri – negricioase. Dar, ce deliciu sunt 
aceste semințe, când sunt utilizate ca și 

umplutură 
pentru cozonaci 
sau diferite 
prăjituri. 

        Macul este 
cunoscut din 
vechime și utilizat 
pentru proprietățile 
sale farmaceutice. 
Planta conține un 
latex bogat în 
alcaloizi, dintre care cel mai important este opiul, 
ce stă la baza obținerii morfinei, tebainei și 

codeinei folosite în medicină. 
Popoarele extreme – 
orientale și central asiatice 
cunoșteau de mult 
proprietățile halucinogene 
ale opiului pe care îl foloseau 
ca și drog. El se extrage din 
capsulele încă verzi. 
        Frumusețea unică a 
florilor macului roșu a 
determinat alegerea sa ca 
simbol inițial al victimelor 
Primului Război Mondial iar, 
mai apoi, și pentru 
aniversarea celui de-al 
Doilea Război Mondial în 
Europa. Simplitatea și grația 
florilor de mac a inspirat de-
a lungul vremii pictorii, 
acestea fiind imortalizate pe 
pânze care fac obiectul 
colecțiilor muzeelor 

prestigioase din lume, precum și a colecțiilor 
private de tablouri. 
        El face parte din haina vegetală care 
definește peisajele mioritice carpatine, a inspirat 
folclorul național, bucură privirea oricui fiind 
asociat și cu venirea verii, anotimpul cel mai 
îndrăgit de toți. Câți dintre voi nu ați dorit să vă 
opriți lângă un lan de grâu însețat de maci roșii? 
Unii au și făcut-o, s-au fotografiat în marea de 
roșu unduitor sub cerul senin de iunie, 
îmbogățindu-se cu un moment de neuitat de 
mulțumire sufletească!
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O scurtă povestire despre teama de câini 
 

Victor ONIGA, cl. a IV-a A 
Prof. înv. primar, Dorina BONDA 

 

Vlad era un băiat de opt ani 
care trăia într-un oraș mare. Toată 
viață lui a trăit la oraș, având ieșiri 
destul de rare în natură, sau în 
mijlocul animalelor. 
 Pe la vârstă de 4-5 ani, 
mergând zilnic pe jos la grădiniță 
împreună cu bunica sau cu mama 
lui, el trecea pe lângă multe case, în 
curțile cărora erau câini. De multe 
ori, câinii erau mai agitați: lătrau cu 
putere, săreau pe gard și dacă 
găseau vreo poartă deschisă, chiar 
ieșeau din curte. Vlad, fiind mic, îi 
era frică de ei. Părinții lui au încercat 
să-l ajute, dar părea în zadar. 
 Timpul a trecut și frica lui Vlad 
devenise tot mai puternică. Atunci, 
părinții lui au început să se 
îngrijoreze și să caute soluții. Astfel, 
la îndemnul părinților, Vlad a citit o 
carte despre câini. În acea carte a 
aflat că de fapt câinii sunt foarte 
jucăuși, ascultători și foarte 
credincioși omului, fiind dispuși să 
își asculte și să își apere stăpânul în 
orice situație. Din acel moment, 

Vlad a început să devină interesat 
de îngrijirea și hrănirea câinilor. 
 Părinții lui, văzând acest 
progres la Vlad, au hotărât să facă o 
mică ieșire la niște rudenii de la țară, 
unde aceștia aveau un câine. A fost 
o mare bucurie să îl revadă pe Nero 
și să se apropie de el, să îl mângâie 
și să se joace mai mult. Nero a fost 
liniștit și dornic de joacă la rândul 
lui. 
 Astfel a ajuns Vlad să învingă 
teamă de câini și să se bucure de 
compania acestora, cu încredere și 
blândețe. 

 
Câinii sunt minunați! 
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PLAYING SPORTS 
A HEALTHY LIFESTYLE 

 
 
Laurenția HUBAN, cl. a VII-a B 

PPrrooff..  OOaannaa  BBOODDIIȘȘ  
What is sport? 
A sport is an activity of a physical nature and can involve competition. At the same time, sport 
is an activity that can influence a person’s health, lifestyle and even personality. 
Sports can be individual, such as athletics, or played as a team, like basketball, football, volley-
ball and others. 
       
There is a wide range of sports that anyone can practise as a team, such as football, tennis, 
basketball, volleyball, baseball, water polo, as pairs of two – tennis, badminton, ping-pong, or 
as individuals : golf, swimming, athletics, skiing,  and a lot of other types of sports, even extreme 
sports. Extreme sports are certain activities that activate a high level of adrenaline. They are 
also known as free games, action or adventure games and often involve high speed, height, high 
physical effort and spectacular stunts, like: bungee jumping, ice climbing, kitesurfing, skydiving, 
snowmobile driving, and others. 
Why is sport important? 
Sport is important for us because it builds our confidence, it teaches us to never give up, it keeps 
us fit and healthy, it reduces stress, it promotes teamwork and keeps our mental health in good 
condition. I think there is a strong connection between mind and body and people have known 
this eversince ancient times, when they used the well-known phrase ‘Mens sana in corpore 
sano’ – ‘A healthy mind in  a healthy body’. 
    
In support of all said above, I would like to add a few things from my own experience as a tennis 
player. 
I’ve been playing tennis since I was 6 years’ old. I like it a lot and I always go to the trainings 
with pleasure. I’ve learned a lot from this experience. I understood how important sport is in a 
person’s life and that it can bring different changes and that it has a lot of advantages that it 
offers at any age. I always feel very relaxed when I go to training. I feel healthy and fit and I’m 
in a great shape after every practice. I am more confident, I feel very good when I’m on the 
tennis court and I’m always very happy to go not only to training but also to tournaments. I 
can’t imagine my life without tennis. 
     
So, yes, my personal experience is about tennis, but it doesn’t have to be about tennis for eve-
ryone. In my opinion, children should try several sports from an early age to see which ones 
they like and suits them best, because firstly, they will never regret the decision to start to prac-
tise a sport and secondly, there are a lot of sports to choose from and they will surely find one 
to their liking. Once it became a habit, it can be part of your whole life, even at an adult age. And 
grown-ups that practice sports will teach, at their turn, their children, about the benefits of 
sports and about leading a healthy life.  
This is how we learn to be more confident and more responsible, healthier, happier and better 
people. Sport should be our number one friend. A friend for a lifetime. 
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                                                                                                                                Prof. Florina FILIP 

        Cartea Recordurilor apare în fiecare an și are ca și conținut Recorduri Mondiale, 
recunoscute internațional. România a intrat în Cartea Recordurilor până acum cu 38 de 
recorduri, cele mai multe din domeniul sportului și al artei. 

Printre sportivii români care au intrat în Cartea Recordurilor se numară:  

 - Ghiță Mureșan, baschetbalist, care a fost cel mai înalt jucător din NBA 

 - Nadia Comăneci, gimnastă, cu cele mai multe note de 10.00 obținute la o singură ediție a 
Jocurilor Olimpice. La Montreal,  în anul 1976 a obținut 7 note de zece. De reținut faptul ca 
înainte de anul 1976 nimeni nu mai obținuse nota zece la un eveniment olimpic 

Tot la aceasta disciplină au fost desemnați cei mai de succes antrenori din lume:  

 - Octavian Belu are 16 medalii Olimpice de aur și în total are 279 de medalii câștigate la 
Campionatele Mondiale, Europene și Jocurile Olimpice 

 - Mariana Bitang deține 19 medalii Olimpice și încă 152 de medalii câștigate la Campionatele 
Mondiale și Europene  

O altă disciplină în care sportivii români au intrat în Cartea Recordurilor este atletismul: 

 - Constantina Diță - cunoscută ca cea mai în vârstă campioană olimpică de maraton din 
istorie. La vârsta de 38 de ani a câștigat proba de maraton, la Jocurile Olimpice din anul 2008  

 - Iolanda Balaș, pe care timp de 10 ani nu a învins-o nimeni la săritura în înălțime și a obținut 
142 de victorii consecutive 

Din domeniul fotbalului îl avem pe sportivul Helmulth Duckadam, care, a apărat consecutiv 
patru penalty-uri în finala Cupei Campionilor Europeni din anul 1986. 

Și acum…  sportivilor în câteva imagini: 
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        Nu e de mirare că navigatorul Columb a 
fost cucerit de noile pământuri descoperite. 

C-a fost soarta, c-a fost arta navigației, cert este că în acel octombrie 
întunecos și umed al Europei lui 1492, într-o sfântă zi de duminică, 
Columb a debarcat pe țărmul alb al insulei pe care o va denumi în 

latinește Dominica. 
Ulterior, după lupte, foc și sabie, colonizare de către 
spanioli, negri aduși ca și sclavi din Africa, colonizare cu 
francezi și englezi, în 1979 aceasta s-a resituat pe harta 
politică a Globului ca și Republica Dominicană, care ocupă 
cea mai mare parte a insulei, învecinându-se la vest cu o 
țară mică, Haiti.  

        Se vede treaba 
că Cristofor Columb 
a fost atât de 
impresionat de 
vegetația 

luxuriantă, de mulțimea râurilor, de semeția vulcanică a lui Pico 
Duarte și, mai ales, că a reușit împreună cu oamenii lui să supună 
populația băștinașă, amerindienii. Astfel, șederea sa în acest rai 
terestru înconjurat de apele turcoaz ale Caraibelor, a avut drept 
urmare ridicarea primului oraș colonial din Lumea Nouă, Santo Domingo, actualmente capitala țării. Acesta 

păstrează între zidurile sale prima catedrală, primul 
spital și prima universitate din Lumea Nouă. Acestora li 
se alătură casa lui Columb și o mulțime de alte edificii 
de valoare, în stilul colonial caracteristic impus de 
conchistadori, ceea ce a permis includerea cartierului 
colonial al capitalei dominicane încă din 1990 în 
patrimoniul UNESCO.  
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        Dacă te adâncești în junglă, poți da de periculoșii pitoni, de superbii papagali imperiali cu penaj viu 
colorat sau, pe alocuri, de iguanele de care se zice 
că băștinașii le hipnotizau odinioară pentru a le 
prinde. Rețeaua hidrografică extrem de bogată 
contribuie din plin la menținerea unei vegetații 
luxuriante sălbatice sau a culturilor de bananieri, 
citrice, palmieri de cocos, arbori de cacao, orhidee 
de vanilie, trestie de zahăr, din resturile căreia se 
obține prin distilare romul.  

        Paradisul peisajului terestru, aromat cu esențe 
de cacao, rom sau vanilie, se prelungește în apele 
de turcoaz, care găzduiesc o faună pe potrivă: în 

rezervația Parque Nacional del Este, în jurul insulei Saona, cea cu 
nisipuri alb – strălucitoare, își duc traiul nenumărate stele de mare, 
pești colorați, țestoase marine, care dau un plus de viață lumii de sub 
valuri. Pelicani uriași stau pe maluri, cocoțați în palmieri și deseori 
plonjează spre oglinda apei, pentru a prinde câte un peștișor. Micile 
ambarcațiuni de la maluri deservesc turismul și pescuitul local. 

        Populațiile care s-au perindat pe aici și care au format poporul 
dominican și-au lăsat amprenta în modul de viață de azi: pe ritmuri 
de samba, merengue sau bachata, poți degusta specialitățile culinare 

locale, adevărate bijuterii gastronomice. În nordul insulei, unde odinioară locuiau războinicii taino, în 
Samana, sunt cele mai frumoase zone, cu cascade, peșteri, cenote, vegetație luxuriantă care coboară de pe 
pantele vulcanice înspre plajele prietenoase care fac linia de demarcație dintre paradisul terestru și cel al 
sanctuarului acvatic. 

 

 

 

        

 Mica Spanie  - Española, cum a denumit-o 
Columb și unde a fost guvernator însuși fiul 
acestuia, este unul dintre cele mai 

frumoase și bogate teritorii ale Lumii Noi. Aici se caută și se găsește armonia 
omului în mijlocul naturii, exoticul și cotidianul, miresmele coloniale, ca o 
întoarcere în secolul al XVI-lea și relaxarea fizică și spirituală într-un confort 
ales, datorat în mare măsură mirajului locurilor care l-au cucerit pe descoperitorul său. Columb a cucerit 
insula din Antile sau el a fost cucerit de miracolele ei? Aceasta este întrebarea pe care, cu certitudine, și-o 
pun vizitatorii acestui rai terestru aruncat în mijlocul Mării Caraibilor! 

Foto și text:        
Prof. dr. Diana CRISTEAN 
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LLeeggeennddee  uuiittaattee  aallee  CCăăiilloorr  FFeerraattee  RRoommâânnee  
Ștefan GHIBU, cl. a VII-a A 

 

- Locomotivele de tip DD (clasa 70/71 sau Didinele): 
 

Locomotivele de clasa 70/71 au fost 
fabricate de ,,Electroputere Craiova” între 
anii 1976 – 1981. Acești ,,monștri” au 
motor american ALCO 16R251 cu o putere 
mare de 4000 de cai putere. Au viteza 

maximă de 115 km/h pentru marfă (clasa 70) 
și 140 km/h pentru călători (clasa 71). Cu 
motorul V16 ALCO, Didinele erau cele mai 

puternice locomotive produse în România. Au 

fost produse 45 de locomotive, 22 au fost 
folosite pentru marfă la CFR, 10 pentru Călători 
și 10 au fost livrate la OSD în Grecia. Din păcate, 

toate aceste locomotive au fost retrase începând cu anii 
2000. O să rămână în istoria CFR pentru totdeauna, chiar 
dacă doar ca și caroserie.  

 

- Locomotivele de tip DC (clasa 66/67)  

Aceste locomotive au fost fabricate tot de 
,,Electroputere Craiova” între anii 1978-1982. Au 

fost fabricate 23 de locomotive, toate livrate la CFR. Clasa 66 era pentru 
marfă, cu viteza de 115 km/h și 67 era pentru călători cu viteza de 140 km/h. 
Au fost folosite cel mai mult în Nordul Țării, având un motor ALCO de 3000 de 

cai putere. Au fost folosite mult timp, dar au 
fost și ele retrase.   

  

67 0001 la Târgul Internațional 
de la București, în 1978 

67 0002 intrând în stația 
Sighișoara cu un tren de 
călători 

Clasa 66 între Borod și Pojeni  
în 11 mai 1994 

70 0010 la Târgul Internațional de 
la București în anul 1978 

70 0025 așteptând un tren de 
marfă, stația Mărășești, 13 
septembrie 1991 

67 0013 în depoul Pașcani, 
19 iulie 1999 

70 0027 abandonată în Oradea 
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 - Locomotivele de tip DG (clasa 64) 

Aceste locomotive au fost construite de către Uzinele 23 August (FAUR) 
București între anii 1981-1987. Au fost fabricate 17 locomotive, dintre 
care una a fost dată la compania SUDAREC, operând până în 1999, 
restul operând pe trenuri de călători și de marfă, cel mai mult în Nordul 
Țării. Numărul Comercial al locomotivei era LDE 150. 

     Locomotiva DG 007 a fost echipată la depoul Dej cu o cuplare 
transversală între boghiuri, dar cuplarea nu a fost testată, din lipsă de 
baterie. 

     Viteza maximă este de 100 km/h, iar o locomotivă a fost dată în 
2003 în Italia, ca și locomotivă de contactori. 

 

 

 

Îmi povesteau ai mei, părinții și, mai ales bunicii, că până acum 20 de ani, se circula mai ales cu 
trenurile! Acestea erau mijlocul de transport în comun favorit, căci călătorii o data urcați în vagoane 

și așezați pe scaune, nu aveau altceva de făcut decât să se bucure de peisajele care li se perindau 
prin fața ochilor. Treceau peste câmpii, printer dealuri, zăreau munții, chiar și prin tuneluri treceau. 
Copiii erau fascinate de tuneluri, care li se păreau ca niște drumuri într-o lume misterioasă, dar care 
tot la lumina soarelui îi scotea! Noaptea se călătorea cu vagoane de dormit cu paturi suprapuse, iar 
copiii întotdeauna vânau locurile de sus, că erau mai greu accesibile adulților, așa că deveneau mai 

fascinante. 

Acum nu se mai călătorește atât de mult cu trenul, lumea prefer autoturismele, autobuzele sau 
avioanele. Dar mai sunt locuri minunate din țară pe care le putem descoperi cu ajutorul trenurilor 
precum celebra Mocăniță, care circulă pe Valea Vaserului în Maramureș, sau cu cea de la Sovata. 

Oricum, eu vă recomand să nu ratați niciodată să faceți o călătorie cu trenul, căci vă asigur eu, că are 
farmecul ei! 

DG 0012, distrusă, în Satu Mare 

64 007 la Oradea, cu Mixtul 3192 Oradea – Cheresig, 8 octombrie 
1992. În prezent, linia Oradea – Cheresig este închisă. 

DG aparținând SUDAREC în 
Dornești, 20.07 1999 

Pozele nu sunt ale mele sunt luate 
de pe Romanian alco’s!!! 
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Curajul mărturisirii credinței  

Tudor FARCAȘ, cl. a VIII-a A 
Prof. Daniela NECULA 

 
Credința este o lumină pură, așezată de către Dumnezeu în sufletul nostru încă de la 

naștere. Dar o simțim cum lucrează în noi, în mod minunat și discret, precum o adiere blândă 

de primăvară din clipa în care stropii de apă sfințită ne ating fiecare mădular, la Taina 

Sfântului Botez. Din acel moment în noi prinde viață acest dar minunat, credința. 

Între timp, harul lucrează și face ca această lumină să reflecteze în exterior, din însăși 

ființa, noastră raze de bunătate, blândețe , răbdare, milă, iar pe măsură ce creștem, crește și ea 

și se transformă în noi prin cultivarea virtuților în „grăuntele de muștar” cu care putem muta 

și munții din locul lor (Matei 17,20). Rugăciunea stimulează credința și face ca ea să devină 

fermă și de neînvins, după cum spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul. Sfinții, acești mari 

luminători ai credinței, ne-au învățat prin viața lor cum să mărturisim credința și cum să o 

facem să rodească și să devină țelul vieții noastre. Din credință răsar și înfloresc, în viața 

noastră, daruri minunate precum: bunătatea, pacea, smerenia și înțelepciunea. Constantă a 

vieții creștinului, credința devine certitudine, iar cu ea și prin ea ne mântuim sufletul.  

 

Sfinții Mărturisitori din Ardeal
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Astăzi ne confruntăm cu  un fel de împietrire sufletească, o răcire a credinței, o 

pierdere a curajului de a mărturisi credința în Dumnezeu, pe care cu toții ar trebui să o 

depășim. Pentru a dobândi virtutea curajului ne ajută, în primul rând, rugăciunea stăruitoare și 

așezând lângă ea nădejdea, ca ancoră a vieții, vom vedea cum se oglindesc pe temelia iubirii, 

faptele credinței statornice și nemuritoare. Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur „Cred, 

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos...”, pe care o rostesc preoții slujitori 

atunci când urmează să primim Sfânta Împărtășanie, ne ajută să-L mărturisim pe Mântuitorul 

Hristos, dovedind credința în El. De asemenea, Crezul ne ajută să mărturisim credința cea 

adevărată, credința ortodoxă pe care Sfinții Părinți ai Bisercii au așezat-o sublim în viața și 

învățăturile lor și prin ele în viețile noastre. Credința vine din Cuvântul lui Dumnezeu și 

trebuie mărturisită fără temeri și fără  urmă de îndoială. Omul lipsit de credință este infirm 

sufletește, iar în momentele de încercare, de greutăți ale vieții, poate fi sfințită de acest gând 

prins într-o rugăciune „Cred Doamne, ajută necredinței mele” (Marcu 9, 24). Mărturisirea 

credinței trebuie să se reflecte în faptele noastre cele bune, căci fără fapte, credința este 

moartă (Iacov 2, 20). 

Sfinții Martiri Brâncoveni-modele de mărturisire a credinței
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DE LA PĂMÂNT LA STELE 

…de la minunile Terrei în Univers 
…cu elevii clasei a VI-a B 

Prof. Anda IONIȚĂ 

 

Cum se electrizează corpurile ? 
          Sara ZĂHAN 

        

  Electrizarea corpurilor a fost descoperită cu mai bine de 2500 
de ani în urmă, în Grecia antică. Fenomenul de electrizare, "focul 
ascuns" , cum îl numeau vechii greci, a fost pentru mult timp considerat 
o curiozitate. Cuvântul "electricitate" a fost introdus în ştiinţele naturii 
probabil la sfârşitul secolului al XVI-lea, fiind atribuit lui W. Gilbert 
(1540-1603). Etimologia acestuia, precum şi a tuturor noţiunilor 
derivate, o constituie cuvantul grecesc pentru chihlimbar (electron), o 
răşină naturală care a fost utilizată în Grecia antică pentru a obţine "focul 
ascuns" - adică sarcini electrice acumulate prin electrizare. Abia în 
secolul al XIX-lea, cercetările efectuate de Ampere, Faraday, Maxwell şi mulţi alţii, continuate de fizicienii şi 
chimiştii secolului al XX-lea, au condus la concluzia că proprietăţile fizice şi chimice a tot ce ne înconjoară, de 
la atom la celula vie, sunt în mare parte, determinate de existenţa interacţiunii electrice. 

A.Electrizarea prin frecare 
  Experimental se constată că, în anumite condiţii, de exemplu prin frecare, corpurile pot fi aduse într-o 
stare care modifică unele dintre proprietăţile mediului în care acestea se află. Modificarea este pusă în evidenţă 
prin aceea că alte corpuri, aduse în aceeaşi stare, sunt supuse unor forţe. 

  Prin frecarea unei baghete de ebonită sau chihlimbar cu o bucată de blană se constată că bagheta atrage 
bucăţele de hârtie sau fire de păr, praf etc. 

B. Electrizarea prin contact 
  Dacă o baghetă, electrizată prin frecare, este adusă în apropierea unui pendul electric cu bilă metalică, 
se constată că în prima etapă o va atrage dar imediat este respinsă. 

  Se trage concluzia că după ce s-a atins bila de baghetă se produce o electrizare a bilei cu acelaşi fel de 
sarcină electrică care se distribuie pe toată suprafaţa ei. 

C. Electrizarea prin influenţă 
  În cazul conductoarelor metalice este specifică existenţa unui număr mare de electroni care se pot 
mişca aproximativ liber în interiorul materialului.    

  Dacă în apropierea unui corp metalic, izolat, se apropie o baghetă de ebonită electrizată prin frecare, se 
produce o deplasare a sarcinilor electrice, determinând o polarizare a acestora la capetele corpului. 
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Ce este FULGERul? 
Antonia BĂLAJ  

        Fulgerul este un arc electric, luminos, rezultat în urma unui proces de descărcare electrică între nori, cauzat 
de o diferență de potențial electrostatic. Acest fenomen meteorologic are loc în natură între nori încărcați cu 
sarcini electrice diferite.  

Fulger în interiorul unui singur nor de furtună 

Cel mai comun tip de descărcare este cel în interiorul unui singur nor de furtună, care sare între diferite regiuni 
încărcate din nor. Fie toate părţile canalului, fie doar o parte din acestea pot fi ascunse în interiorul norului şi pot 
sau nu pot fi vizibile pentru observatorul de pe pământ. A nu se confunda cu fulgerele dintre doi sau mai mulţi 
nori. 

 
Fulger globular 
Acest tip de fulger este unul rar, descris ca o sferă plutitoare, iluminată, care apare în timpul furtunilor. Se poate 
mişca rapid, încet sau poate staţiona, poate fi tăcută sau poate produce un sunet de sâsâit sau de pocnet, poate 
trece prin ferestrele deschise, poate dura de la câteva secunde la câteva minute, poate dispărea încet sau brusc, 
fie fără niciun sunet, fie cu un sunet puternic de explozie sau lovitură. Până în momentul actual acest fenomen 
există doar pe baza mărturiilor oamenilor, care pretind că l-au observat, şi nu există nicio dovadă concludentă a 
existenţei acestuia. Nicio fotografie sau videoclip nu au fost vreodată făcute reprezentând acest 
fenomen. În cele mai multe cazuri în care oamenii au raportat că au văzut această bilă misterioasă 
nu au fost nimic mai mult decât simple confundări cu evenimente actuale şi care se pot întâmpla 
în timpul unei furtuni, cum ar fi scurtcircuitul liniilor de înaltă tensiune rezultând într-un arc 
electric provocat de vântul intens, de un trăsnet. 
 
Fulger între doi sau mai mulţi nori 
 
Acest tip de fulger are loc între doi sau mai mulţi nori de furtună complet separaţi, fiind un 
eveniment relativ rar. Poate avea loc la orice altitudine de formare a fulgerelor în interiorul norului, dacă 
condiţiile necesare sunt prezente. A nu se confunda cu fulgerele în nor care sunt cele mai comune şi apar într-un 
singur nor de furtună. 
                                                

Totul despre stele 
     

         Ilinca OLAR și Alexandra 
MILCHIȘ 

      Unele sunt mai strălucitoare, unele sunt 
mai slabe, altele au nuanțe diferite. Dar toate 
au ceva în comun: sunt imense sfere de gaz 
foarte fierbinte, ce emit energie. 

Mărimea stelelor: Le cunoaștem de sute de 
mii de ani. Se observă noaptea pe cer, în 
toate direcțiile, iar astronomii din antichitate 

le-au grupat in diverse figuri numite constelatii. Sunt atât de multe încât depășesc numărul 
firelor de nisip de pe toate plajele planetei noastre. Unele au nume, altele au culori ce sar în 
ochi. Sunt stelele de pe cer, multe, dar totuși atât de misterioase. 

De sute de ani telescoapele astronomilor sunt îndreptate spre stele, studiind mișcarea și 
lumina lor. Totuși, anumite caracteristici nu pot fi determinate nici cu cele mai mari 
instrumente. 

31

Arcadele Științei



Sunt mai mult de 200 de miliarde în Galaxia noastră dar astronomii au reușit să afle cât de 
mari sunt doar câteva zeci dintre ele. Asta pentru că observarea directă discurilor stelelor este 
aproape imposibilă din cauza distanțelor mari la care se află ele. În prezent mărimea stelelor 
se face indirect, în funcție de parametri măsurabili ușor și modelele teoretice de stele. 

      Unde ai alege să mergi? Dacă ai putea călători printre stele, sistemul solar ar fi 
plictisitor. De ce sa mergi unde mulți alții au fost înaintea ta în loc să explorezi sisteme solare 
noi, să colonizezi planete și eventual, să distrugi una sau două specii de extratereștrii? OK, 
totul fără ultima parte. 

Pentru a alege unde să mergi ar trebui sa cunoști bine stelele cele mai apropiate de Soare. Cât 
de mari, luminoase, calde sau reci, apropiate sau îndepărtate sunt. Sau, mai pe scurt, cât de 
prietenoase sunt. Stelele asemănătoare cu Soarele pot întreține condițiile necesare vieții (așa 
cum o știm noi). Cele mici și reci sau mari și fierbinți nu și de asta este nevoie sa cunoști totul 
despre stelele vecine.  

 

 

Cum se îmbracă un cosmonaut 
     Mihnea MARINCA și Mihai UȚIU 

             

Toată lumea știe cum arată un costum spațial, cel puțin partea din exterior. Acum însă, avem ocazia de 
a afla care sunt componentele costumului și cum se îmbracă acesta. 

 Pentru început, trebuie să amintim faptul că partea exterioară a costumului, care îl protejează pe 
astronaut și îi permite să se deplaseze în spațiu, poartă numele de: Extravehicular, Mobility, Unit (EMU) și 
are același design de aprox. 40  de ani. Totuși, pe sub el un astronaut poartă multe alte lucruri care să îl ajute să 
realizeze acțiunile extravehiculare. 

 O misiune în medie durează 6 luni, motiv 
pentru care astronauții poartă scutec și un costum 
care să absoarbă transpirația. Următorul costum 
este un costum cu sistem de răcire lichidă dotat cu 
o serie de cabluri prin care circulă apa, cu rolul de 
a menține constantă temperatura corpului. 

 Alte elemente ce se aplică înainte de 
EMU sunt: casca de comunicare, mănușile de 
bumbac care absorb transpirația și niște bandaje 
speciale cu rolul de a proteja pielea astronautului.  

După ce astronautul este  echipat cu aceste 
elemente se poate îmbrăca cu EMU. În prima fază, se îmbracă cu partea inferioară a costumului, ca  să se 
strecoare în partea superioară, care e suspendată.  

Elementele finale sunt casca și mănușile. 
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Mareea 
Raluca GRIGORAȘ și  Alexia PUȘCAȘU 

     Prin maree înțelegem o variate periodică a nivelului mării sau oceanului, datorită forței de atracție 

combinate a Lunii si Soarelui. Perioada alternativă are o durată aprox. de 12h și 25m, astfel ca în 

decurs 24h și 50m. Ea are 2 faze principale: 

• Flux- maree înaltă (creștere treptată a apei) 

                    
• Reflux- maree joasă (scădere treptată a 

apei) 

                   
   Influența Lunii si a Soarelui asupra apei de pe Pământ 

dă naștere Mareei Lunisolare. Astfel, forțele generatoare 

ale mareei iau naștere în funcție de poziția Pământului, 

Soarelui și a Lunii,la un moment dat.                    

 De ce se ridică apa oceanelor în partea mai îndepărtată Lunii? 

   Răspunsul e simplu, partea cea mai 

îndepărtată de Lună resimte forța 

centrifugă a Pământului, având tendința 

de a se depărta de Lună, depășind 

atracția ei gravitațională. 
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VIGANELLA sau cum au furat sătenii soarele 
Teodora ONIȘOR 

     A fost odată ca niciodată, un sat pierdut 
între munții din nordul Italiei, in Piemont. 
Sătenii nu vedeau soarele 83 de zile pe an - din 
noiembrie până in februarie, datorită înălțimii 
munților care înconjurau satul. Soarele stătea 
ascuns în spatele acestora și refuza să își arate 
fața. 

 

Starea de spirit a locuitorilor era 
dezolantă…Văzând și trăind alaturi de ei, 
primarul Franco Midali s-a decis să 
« recupereze » soarele într-o maniera originală. 

A cerut ajutorul nu unui magician, ci unui arhitect pasionat de fizică, pe nume Giacomo 
Bonzani. Acesta a creat o oglindă « hoață », de dimensiuni gigantice care să-i ajute « a fura » 
lumina soarelui.  

Dar cum a fost posibil ? 

Această oglindă originală are o forma rectangulară, și este alcătuită din 14 coli de oțel de 8 
metri lățime și 5 metri înălțime reușind să se orienteze automat după soare pentru a-i capta 
razele. Acestea se reflectă în oglindă și cad pe piața centrală a satului. În zilele scurte de 
iarnă, această oglindă aduce lumina lui timp e de 5 pana la 6 ore/zi. Oglinda reflectă 70% din 
suprafața soarelui, acest lucru fiind suficient pentru a distribui o bună parte din lumina 
acestuia. 

 

    

 

Sursă poze și text:  BBC News și La Stampa 

Acest experiment unic, a inspirat și alte localități lipsite de lumina soarelui să folosească sistemul de 
oglinzi pentru a redirecționa razele de lumină spre așezările umane (localitatea Rjukan dion 
Norvegia). 
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Big City, Big Dream 
ASZTALOS Timea, 

prof. Geanina POPA 
 
 
 

New York City is one of my biggest 
dreams, that kind of dream that you have 
since you are a kid. New York’s a big city in 
North America, in the state of New York. It is 
the most densely populated major city in the 
United States. 

Many districts and monuments in 
New York City are 
major landmarks, 
including three of 
the world's ten 
most visited 
tourist 
attractions in 
2013. A record 
66.6 million 
tourists visited 
New York City in 
2019. Times 
Square is the brightly illuminated hub of 
the Broadway Theater District, one of the 

world's busiest pedestrian intersections, and 
a major center of the world's entertainment 
industry. The Empire State Building has 
become the global standard of reference to 
describe the height and length of other 
structures. 
The city has over 120 colleges and 

universities, 
including Columbia 

University, New York 
University, Rockefeller 
University, and 
the City University of 
New York system, 
which is the largest 
urban public university 
system in the United 
States. New York 
University (NYU) is my 

dream university and, hopefully, I will get to 
it. 
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Prof. Maria-Denisa COSTEA  

     În luna noiembrie a anului 2021, au fost 
expuse, pe culoarele Școlii Gimnaziale 
,,Constantin Brâncuși”, creații artistice 
aparținând elevilor ce învață în această 
instituție. Cu această ocazie, atât cadrele 
didactice, cât și colectivul de elevi au 
descoperit talentul și potențialul artistic pe 
care îl au acești copii. Astfel, s-a mai 
adăugat pe listă o disciplină la care elevii 
acestei școli dau dovadă de creativitate, simț 
estetic, profesionalism și progres. 

    Ca și profesor la clasă, am avut nespusa 
plăcere să cunosc și să îndrum minți și 
caractere speciale, înzestrate cu aptitudini în 
direcția artelor vizual-plastice. Iscusința de 
care dau dovadă micii artiști, la disciplina 
Educație plastică, a avut ca rezultat 
expunerea unor lucrări pline de viață și 
expresivitate, care transmit în mod direct sau 
indirect mesaje și trăiri interioare. Toate 
acestea au fost externalizate prin pictură, 
desen, creații specifice graficii pe calculator 
și design de bijuterie. Elevii claselor a VI-a 
și a VII-a au abordat teme precum ,,Peisajul 
citadin, montan sau maritim”, ,,Personajul 
meu preferat” și ,,Natură statică”, în cadrul 
cărora și-au expus propria viziune în 
modalități grafice, însușindu-și totodată 
cunoștințe esențiale despre compoziție, 
perspectivă și cromatică. Pe de altă parte, 

elevii 
clasel
or a 
V-a 

au pus accent pe exersarea și înțelegerea 
elementelor de limbaj plastic (expresivitatea 
punctului, a liniei, a culorii, ș.a.m.d.), 
dezvoltând, în cadrul activităților de la clasă, 
exercițiile intitulate ,,Mirajul dintre linii” și 
,,Starea liniei”. Micii artiști au realizat 
creații bazate pe propria experiență și 
viziune cu privire la tot ce îi înconjoară, ce 
cunosc și ce simt. Totodată, am reușit să 
punem accent pe descifrarea mesajelor 
ascunse dintr-un produs artistic, analizând 
impactul și reacțiile noastre. Am învățat că o 
linie poate prelua diverse înfățișări, 
conducând ochii privitorului acolo unde nu 
se așteaptă, transmițând, prin această 
metodă, sentimente și trăiri mascate, subtile 
sau dimpotrivă, pline de transparență. 

     Curiozitatea, ingeniozitatea și 
creativitatea de care au dat dovadă acești 
artiști în devenire reprezintă o lecție pentru 
noi toți. Implicarea lor, cât și dorința de a 
duce la bun sfârșit o activitate, demonstrează 
capacitatea lor de a nu renunța, de a 
persevera, de a demonstra importanța unei 
pasiuni/preocupări într-o lume înconjurată 
de griji și 
nenumărat
e sarcini 
inevitabile. 

 

 

 

,,Natură statică” (clasa a VI-a și a VII-a) 

,,Zi și noapte”         (clasa a V-a și a VI-a)                                                                              
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     Unul dintre panourile care mi-au rămas întipărite în gând este cel cu lucrările realizate de 
clasa a VI-a C. În ciuda discrepanțelor în materie de personalitate și preocupări, acești elevi au 
reușit să creeze desene și picturi unitare, într-un stil propriu, unic. 

 

      Ca și cadru didactic la disciplina Educație plastică, sper cu tărie că vor exista elevi care vor 
urma calea artelor sau vor păstra această activitate ca pe o preocupare în timpul liber, pentru 
relaxare și exprimarea sinelui. 

,,Peisaj citadin și montan” (clasa a VII-a) 

  

 

Panoul clasei a VI-a C 
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GRĂDINA BOTANICĂ DIN ȘCOALA MEA 
Tudor FARCAȘ, cl. a VIII-a A 
Prof. Stela – Gabriela TIMAR 

   Școala noastră, pe lângă misiunea de a forma tinerii și de a-i pregăti pentru viață, mai are și 
menirea de a adăposti unele dintre cele mai frumoase elemente ale naturii, o gamă variată de 
plante care cresc și înfloresc în școala noastră, asemenea elevilor care se desăvârșesc aici, 
luându-și mai apoi zborul spre a se împlini în viață. 

   De aceea, am ales câteva dintre cele mai reprezentative plante din școala noastră, pentru a afla 
mai multe despre acestea: 

 

 

”Dacă semințele din negrul pământ se pot transforma în atât de frumoși trandafiri, ce ar 
putea deveni inima ființei umane în lunga ei călătorie către stele?” G.K. Chesterton 

SANSEVIERIA 

Sansevieria, cunoscută și sub numele popular de Limba 
soacrei, este o plantă care reușește să iasă în evidență în orice 
încăpere, indiferent de celelalte plante aflate în jurul ei. 
Denumirea de “Limba Soacrei” vine de la frunzele foarte 
lungi, rezistente și ascuțite, care sunt asemănate conform 
vorbelor din popor cu limba soacrei, mai mereu ascuțită. 

 Crăciunelul este o specie de cactus fără spini, cu tulpina 
cilindrică la bază, puternic ramificată ulterior, cu segmente 
aplatizate şi cu marginile fin dantelate, de culoare verde 
intens şi cu o lungime de 4-6 cm. 

CRĂCIUNELUL 

   Ciclamenul persan este una dintre cele mai interesante 
plante cu flori de toamnă și iarnă. Florile acestei specii sunt 
de obicei de o singură culoare: alb, roz, roșu sau violetă. Un 
aspect interesant al acestei plante este forma de inimă a 
frunzelor sale. 

CICLAMENUL PERSAN 
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Colindăm în jurul bradului de Crăciun 
 
 

                                   Prof. înv.primar Cristina TRIF 
 

    În cadrul Parteneriatului 
urban-rural încheiat între 
Școala Gimnazială ,,Constantin 
Brâncuși” din Cluj - Napoca și 
Școala ,,Iuliu Hațieganu” din 
comuna Panticeu, în anul școlar 
2021-2022, elevii din clasa a  IV-
a C, respectiv cei din clasa a II-
a , au desfășurat  o  activitate  
dedicată  Sărbătorii 
Crăciunului.  

Activitatea  a   avut loc în 
data de 21.12.2021 în cadrul 
celor două școli, simultan, sub 
conducerea doamnei profesor 
învățământ primar Trif 
Cristina, de la Școala 
Gimnazială ,,Constantin 
Brâncuși’’ din Cluj- Napoca și a  
doamnei  profesor  învățământ 
primar Mateuț Andreea, de la 
Școala ,, Iuliu Hațieganu’’din 
Panticeu. La activitate  au 
participat elevii clasei a IV-a C 
din Cluj- Napoca și cei ai clasei 
a II -a din Panticeu, 
interpretându-se colinde  de 
Crăciun în jurul bradului 
împodobit. Au participat în 

calitate de invitați doamna 
director Țibre Ana -Maria  și 
domnul director adjunct Oltean 
Paul. Elevii au purtat costume 
populare, iar colindele au fost 
redate de către aceștia pe 
diferite fonduri muzicale, 
utilizîndu-se noua tehnologie, 
Cu ajutorul calculatorului, 
retroproiectorului, internetului 
a fost creată o atmosferă 
specială de sărbătoare.  În 
încheierea activității, elevii s-au 
bucurat de cadourile așezate 
sub brad. Filmările celor două 
activități au fost trimise online 
elevilor și părinților din cele 
două școli.              

Activitatea a fost susținută 
cu mare interes din partea 
elevilor, aceștia câștigând atât 
pe plan emoțional, cât și plan 
relațional. Entuziasmul legat de 
venirea sărbătorilor de iarnă a 
fost trăit  în acest mod atât de 
către  participanții la activități, 
cât și de către părinți. 
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SUB SEMNUL 

GENEROZITĂȚII 
Prof. Daniela NECULA; Maria ȚIBRE 

 
 

În ultimii ani s-au derulat în școala noastră o serie de proiecte educative, având ca scop 

implicarea elevilor în diverse activități de voluntariat și acțiuni caritabile.  

„Sub semnul generozității” a reunit, anul acesta, grija față de semeni, gândurile bune, 

priceperea și dăruirea, contribuind la formarea unei culturi a bunătății și pozitivității.  

La acțiunile organizate în luna decembrie au participat elevi voluntari, cadre didactice și 

părinți, deopotrivă.  S-au realizat decorațiuni de Crăciun și diferite obiecte 

hand-made care au fost valorificate în cadrul Târgului de Crăciun. S-au 

pregătit pachete cu dulciuri, alimente neperisabile, hăinuțe și jucării.  

Fondurile obținute din vânzarea obiectelor și din donații, precum și 

pachetele au ajuns la familiile nevoiașe din cele treisprezece sate ale 

comunei Râmeți. O parte din fonduri au fost direcționate spre Asociația 

Filantropică Cristiana. De asemenea, peste o sută de copii cu dizabilități 

școlarizați la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă au primit cu bucurie 

fructe și dulciuri. Astfel, lumina bucuriei și a recunoștinței s-a 

răspândit în acest an „Sub semnul generozității” 

Încă din primele zile ale vieții învățăm să dăruim, atât cât 

avem: zâmbete, iubire. Cu timpul, experimentăm și dăruirea de lucruri, 

care ne arată că bucuria semenilor se poate transforma în bucuria 

noastră. Orice poveste sau joc ce ne pune în situația de a fi atenți la 

ceilalți, îi ajută pe copii să împartă, să ofere, să se bucure de 

bucuria celorlalți. Dar mai presus de toate acestea, este exemplul 

concret și verbalizarea bucuriei de a dărui. Prin intermediul 

acestor activități, elevii noștri au avut deseori ocazia să vadă 

oferind, să audă mulțumirile, să simtă bucuria și recunoștința, să-

și construiască astfel, comportamentul de a dărui. Astfel, mesajele 

pline de gratitudine din partea celor care au primit atenția și darurile noastre au fost marcate de  

„cel mai puternic și profund cuvânt pe care-l cunoaștem - mulțumim!” 

Așadar, mulțumim și noi tuturor voluntarilor – profesori, părinți și copii. Împreună am învățat 

că un gest mic poate aduce o bucurie neprețuită și că o îmbrățișare, un surâs pur sau chiar o 

lacrimă poate fi cea mai sinceră răsplată. 
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FIERUL(Fe) 
 

Luca SICAN, cl. a V-a C 
Prof. dr. Diana CRISTEAN 

 
Fierul este foarte important în organismul nostru 

deoarece ajută la transportul oxigenului și al substanțelor 
nutritive în organele vitale și este prezent în fiecare celulă 
din organism.  

Fierul nu este sintetizat în organism și de aceea 
este necesar un aport exogen corespunzător realizat prin 
consumarea unor alimente cu conținut bogat în fier (din care 
2-10% se absoarbe), cât și prin utilizarea suplimentelor 
alimentare. 
 O alimentație bogată în fier asigură o bună circulație 
a sângelui, prevenind bolile cardiovasculare. Acesta va 

transforma și zahărul din 
sânge în energie, oferind 
rezistență la efort. Crearea 
de noi celule, aminoacizi, hormoni, neurotransmițători în 
care producția de enzime are un rol important, este strâns 
legată de nivelul de fier din organism. 
 Acest mineral ajută dezvoltarea creierului (la copii) 
și previne anemia, o afecțiune care crește riscul de naștere 
prematură și malformații 
congenitale. 
 Fierul se ia în doze 

care variază în funcție de vârstă: 10mg la copiii între 1-14 
ani, 15 mg la adolescenți, 8mg la bărbați, 18mg la femei cu 
vârsta cuprinsă între 19-50 ani, 8mg la femei și bărbați 

peste 51 ani. Pentru gravide, 
necesarul de fier poate ajunge la 
27mg pe zi. 
         Dacă se iau porții suplimentare, vor trebui luate după 
indicațiile medicului și nu după ureche, deoarece acest mineral 
este toxic în cantități mari și poate duce la scăderea greutății, 
greață și respirație îngreunată. Fierul se găsește în: spanac, 
carne de vită, organe, scoici, creveți, carne albă, fasole verde, 
ciuperci, linte, mazăre, cimbru și germeni de cereale. 
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Foto și text: prof. dr. Diana CRISTEAN 

        Acolo unde albastrul infinit al cerului tropical se scurge în apele nordice ale 
Oceanului Indian au răsărit prin strădania străfundurilor Terrei acele insulițe ca 

niște ciupercuțe cu pălăriile albe, ridicate cu 2 – 3 m 
deasupra nivelului apei, crescute prin sedimentarea 
scheletelor coralilor preistorici pe crestele vulcanilor 
subacvatici. Astfel s-a configurat  arhipelagul Maldivelor, cu 
cei 20 de atoli ai săi așezați pe linia vârfurilor vulcanilor care 
îi susțin și care cuprind cca 1087 de insulițe, din care doar 220 
sunt locuite. 

        De oriunde privești ți se îmbină în fața ochilor albul 
nisipurilor cu verdele palmierilor, cu albastrul cerului și cu turcoazul 
inconfundabil al apelor aparent liniștite. Adeseori furtunile tropicale pot fi 
devastatoare și nu numai atât : în adâncuri sălășuiesc rechinii feroce care dau 
spectacole de luptă pentru existență la lumina lanternelor, atunci când 
băștinașii le aruncă resturile de pește de la bucătărie. Câtă competiție poate 
genera o bucățică de hrană! Diguri uriașe de bolovani le limitează accesul 
aproape de apele de scaldă, dar pe 
ele se fixează cu cozile un alt pericol 
al apelor oceanului : țiparii verzui 

veșnic  flămânzi care prind cu gurile peștișori și alge. Par a 
fi ei înșiși niște alge ce se unduiesc pe sub apă !  

        Oriunde privești ești înconjurat de imensitatea 
apelor. Dacă descinzi din avion în micul aeroport al țării, 
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aflat pe atolul cu același nume, Malé, e obligatoriu să iei o ambarcațiune pentru a 
ajunge pe insulița dorită. Acest fapt este el însuși o experiență, căci ești înconjurat 
de ape și de vegetație pe care nu o poți atinge decât cu ochii. Un plus de farmec îl 

oferă locuințele lacustre cu podețele mult întinse peste 
ape, care îți creează impresia adâncirii în lumea lichidă 
și calmă. În depărtare se sparg însă valuri uriașe de 
digurile protectoare !  

        În bezna nopții crabii albi iau plajele în stăpânire și 
le poți zări la lumina lanternei galeriile ca niște tuburi 
perfect săpate în nisip. Ziua e 
totul senin și calm, doar iepurașii 
mici, albi și cu ochii roșii se 

fugăresc prin vegetație, în timp ce păsări guralive spintecă 
aerul cu câte un țipăt strident. Aleile pietonale sunt pline de 
culoarea vie a florilor care se contopește cu aburul cald al 
aerului tropical.  

        În mare parte insulițele deservesc turismul de recreere. 
Temperaturile tropicale sunt optime relaxării aproape în 
orice moment al anului, iar băștinașii fac totul pentru 
confortul vizitatorilor. Ei cunosc tainele locului și îi ajută pe 
noii veniți să le descopere alături de ei. Nelipsite sunt scheletele de corali pe care-i întâlnești la tot 
pasul, pe plaje sau în apă, de-a dreptul personaje de referință, ca membri ai ecosistemelor locale. 
Sunt ocrotiți prin lege, iar scoaterea lor din țară este ilegală. 

        Încă din secolul al II-lea au venit primii singhalezi și tamili din India și 
Ceylon peste care s-au suprapus negustorii arabi. Din secolul al XII-lea au 
trecut la islamism și arhipelagul a devenit sultanat, supus din secolul al 
XVI-lea Ceylonului. La sfârșitul secolului ai XVI-lea au apărut aici 
portughezii, dar fără succes, nu au reușit colonizarea datorită opoziției 
băștinașilor, însă între 1887 – 1948 a fost protectorat britanic exploatat și 
legat de Ceylon, iar independența a fost dobândită cu adevărat doar în 
1965. 
 

        Oamenii sunt blânzi, veșnic zâmbitori, învățați de mici să lupte cu imperiul apelor care-i 
împresoară peste tot. Mulți sunt pescari, dar și iscusiți făuritori de bărci tradiționale îmbinate fără 
cuie, doar cu clei și frânghii. Alții sunt cultivatori de palmieri de cocos pe care îi exploatează de la 
alimentație până la lemn de construcții, iar frunzele pentru acoperișuri, saci, frânghii, coșuri sau 
rogojini. 
 
        Lipsite de o varietate prea mare de resurse, insulele Maldive supraviețuiesc din turism și 
pescuit. Și asta se datorează generozității Oceanului Indian și muncii localnicilor, care au 
transformat arhipelagul într-un rai al măreției și simplității născute din sânul naturii. Insulele 
populate sunt în proporție de 90% ocupate de rețeaua hotelieră, care găzduiește alte nații, oameni 
de pretutindeni, cu obiceiurile altor culturi, dar care vin aici și-și umple sufletul în măreția liniștii 
din imensitatea de unde albastrul cerului se scurge în apele oceanului 
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“““PPP”””   dddeee   lllaaa   PPPOOOEEEZZZIIIEEE,,,    PPPOOOEEETTT,,,    PPPOOORRRTTT   PPPOOOPPPUUULLLAAARRR   
lllaaa   CCClllaaasssaaa   PPPrrreeegggaaatttiiitttoooaaarrreee   aaa   AAAlllbbbiiinnnuuuțțțeeelllooorrr   sssăăărrrbbbăăătttooorrriiinnnddd   ZZZiiiuuuaaa   CCCuuullltttuuurrriiiiii    

 
Prof. ȋnv. primar,  

                                                    Viorela-Maria BODEA 
 

 
Vineri, 14 ianuarie 2022 a fost cu adevărat o zi specială la clasa pregătitoare, 

deoarece am sărbătorit Ziua Culturii Naționale, ziua poetului Mihai Eminescu,    
 valorificȃnd conținuturile din programă si adaptȃnd activitățile astfel ȋncȃt să facă

 să tresalte inimile micilor școlari cu tot ce au mai romȃnesc ȋn ele. 
 

       
 

Un exemplu este activitatea de la Comunicare ȋn Limba Romȃnă - Sunetul 
“P” si literele “P” si “p”. Am evidentiat sunetul “P” ȋn cuvinte precum: pace,    
păsărele, poet, poezie, port popular, pregatitoare. Elevii au recitat poezii, au ilustrat
prin desene versuri eminesciene fiind ȋmbracați ȋn costum național.  

 
     
Am sărbătorit cultura prin p

oezie cu specificul metodelor fol
osite la clasa    pregatitoare, fă
cȃnd aplicații pe poezia “Somnor
oase păsărele” de Mihai Eminesc
u, utilizȃnd metoda fonetică, ana
litico-sintetică. La sfȃrșit, elevii 
au primit diplome   pentru parti
ciparea la aceste activități. 

 
 
Chiar dacă au trecut 172 de ani 

de la nașterea marelui poet național, 
poeziile sale rămȃn mereu actuale 
si ne ȋncȃntă la orice vȃrstă.  
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“Cultura te urcă pe culmile gândirii; educaţia te învaţă să 

cobori până la cei umili.” 
(aforism clasic de Carmen Sylva din “Cugetări şi impresii”) 
 
“Fericirea nu se poate dobândi fӑrӑ culturӑ.”  
(Simion Bӑrnuțiu) 
 
“Cultura este totul, cultura este felul în care ne îmbăcăm, 

cum ne ținem capul, cum mergem, cum ne legăm cravata, nu 
numai ce cărți scriem și ce fel de case clădim.” 

(Aime Cesaire) 
 
“Cultura nu este urmare a şcolii, ci a dorinţei de o viaţă de a o 

dobândi.” 
(Albert Einstein) 
 
“Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat.” 
(Kant Immanuel) 
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GGAALLEERRIIAA  DDEE  GGRRAAFFIICCĂ  AA  

                VVAANNEESSSSEEII  TTRROOHHIINN  
 

ccll..  aa  IIVV--aa  AA  
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 Adela – Maria TODORAN, 
prof. Geanina POPA 

Park Güell is a park with special architectural elements, located on top of Cerro El Carmel 
in the Gracia district of Barcelona, Catalonia, Spain. It was designed by the architect Antonio 
Gaudí and built between 1900 and 1914. It has been a UNESCO World Heritage Site since 1984. 

The park was originally part of a commercially unsuccessful housing site, the idea of Count 
Eusebi Güell, after who the park was named. It was inspired by the English garden city movement; 
hence the original English name Park (in Catalan the name is "Parc Güell"). The site was a rocky 
hill with little vegetation and few trees, called Muntanya Pelada (Bare Mountain). It already 
included a large country house called Larrard House or Muntaner de Dalt House and was next to 
a neighbourhood of upper-class houses called La Salut (The Health). The intention was to exploit 
the fresh air (well away from smoky factories) and beautiful views from the site, with sixty 
triangular lots being provided for luxury houses. Count Eusebi Güell added to the prestige of the 
development by moving in 1906 to live in Larrard House.  

Ultimately, only two houses were built, neither designed by Gaudí. One was intended to 
be a show house, but on being completed in 1904 was put up for sale, and as no buyers came 
forward, Gaudí, at Güell's suggestion, bought it with his savings and moved in with his family and 
his father in 1906. This house, where Gaudí lived from 1906 to 1926 (his death), was built by 
Francesc Berenguer in 1904. It contains original works by Gaudí and several of his collaborators. 
It is now the Gaudí House Museum (Casa Museu Gaudí) since 1963. In 1969, it was declared a 
historical artistic monument of national interest. 

Many experts tried to link the park to various symbols because of the complex 
iconography that Gaudí applied to the urban project. Such references go from political 
vindication to religious exaltation, passing through mythology, history and philosophy. 
Specifically, many studies claim to see references to Freemasonry, despite the deep religious 
beliefs of both Gaudí and Count Güell. These 
references have not been proven in the 
historiography of the modern architect. The 
multiplicity of symbols found in the Park Güell is, 
as previously mentioned, associated to political 
and religious signs, with a touch of mystery 
according to the preferences of that time for 
enigmas and puzzles. 
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NNĂSSCCUUTT  ÎÎNN  JJAAPPOONNIIAA  
                                                                              Mara – Matilda HOLDIȘ, cl. a IV-a A 

          Am ales să vorbesc despre viața copiilor japonezi (sau niponi), pentru că, citind despre ei, am 
aflat multe lucruri surprinzătoare și frumoase, care cred că vă vor interesa. 

  

În Japonia, majoritatea părinților fac tot ce le stă în putință pentru ca micuții lor să se simtă 
iubiți, prețuiți și respectați. Aceștia sunt imaginea întruchipată a răbdării, bunătății și compasiunii. 
Părinții, mai ales mamele, au o relație foarte apropiată cu copiii lor. Apropierea și dependența de 
părinți este încurajată de aceștia.  

Copiii japonezi sunt atât de atașați de mamele lor, încât sunt conștienți de toate emoțiile și 
gesturile lor. Aceștia recunosc chiar și starea de armonie interioară a mamei. Astfel, copilul face tot 
ce îi stă în putință pentru a nu tulbura această pace. 

Copiilor nu li se comunică în mod direct ce anume au de făcut, ci li se sugerează, ori li se dă 
exemplu care trebuie urmat, ori făcându-se apel la sentimentele lor, sunt ajutați să își dea singuri 
seama de ce ar trebui să facă într-o anumită situație. Când mama sugerează ceva, are și o expresie 
facială care indică faptul că ar fi uimită dacă micuțul nu ar asculta-o. Când cel mic nu face ce i se 
cere, mama nu îl pedepsește și nici nu îl ceartă în mod direct. Aceasta doar îi transmite dezamăgirea 
ei prin expresia facială. Întrucât copilul este sincer interesat să păstreze o armonie în relația cu mama, 
acesta evită confruntarea și face ce i s-a sugerat. 
 
Un alt aspect deosebit din modul de viață al copiilor japonezi este că sunt încurajați de la vârste 
foarte mici (4-5 ani) să fie cât mai independenți. Ei merg întotdeauna singuri la școală sau grădiniță, 

folosind metroul sau autobuzul (uneori chiar 
trenul!). Pentru noi este greu de acceptat așa 
ceva, dar există o explicație: copiii niponi nu sunt 
învățați să fie supereroi sau să aibă o încredere 
exagerată și nejustificată în ei înșiși, așa cum s-ar 
crede; individul are deplină încredere în societatea 
în care trăiește. „Copiii japonezi învață din fragedă 
pruncie că, atunci când un membru al comunității 
are nevoie de ajutor sau se află în impas, toți ceilalți 
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trebuie să-i sară în ajutor”, spune Dwayne 
Dixon, antropolog care și-a scris dizertația 
pentru teza de doctorat studiind tineretul 
japonez. Deşi trăiesc în una dintre cele mai 
tehnologizate ţări din lume, japonezii îşi 

cresc copiii după principii si valori 
vechi de sute de ani. Aceştia sunt 
educaţi cu bunătate să fie liniștiţi, 
modeşti şi politicoşi, astfel încât să 
nu îi deranjeze niciodată pe cei din 
jur și totodată să știe cum să aibă mereu parte de bucurie și pace 
interioară.  
       Iată câteva dintre valorile de bază ale educației primite de copiii 
japonezi: 
RESPECTUL: respect pentru cel de lângă tine, respect pentru locul în 

care trăiești şi respect pentru societate. Inclusiv respect pentru mâncare: „În cultura japoneză se spune că 
există un spirit în orice. Şi în momentul în care nu mănânci tot sau nu te comporţi frumos la masă, arunci 
mâncarea sau scaunul de la masă, se spune că superi spiritul respectiv: al scaunului, al mâncării, al mediului 
înconjurător şi atunci, dacă tu superi spiritul şi el se va supăra pe tine şi se va întâmpla ceva negativ pentru 
tine”, precizează Alexandra Jidiuc. 

RECUNOȘTINȚA: un exemplu este conceptul “itadakimasu” – un ritual care se practică înainte de masă, 
ceea ce înseamnă “primesc cu smerenie”, iar echivalentul creștinesc pentru acest obicei poate fi 
binecuvântarea hranei. Itadakimasu se referă la conceptul budist de a respecta toate ființele vii și este un 
mod de a mulțumi plantelor și animalelor care și-au dat viața pentru a oferi viață. De asemenea, este și o 
modalitate de a mulțumi tuturor celor care au fost implicați în pregătirea mesei, de la bucătarii care au 
pregătit-o, până la pescarii care au prins peștele. Ei își pun în farfurie doar cantitatea de mâncare de care au 
nevoie, cu scopul de a un lăsa resturi ce trebuie aruncate. 

MODESTIA: copiii niponi sunt educați să un prețuiască laudele și oamenii 
vanitoși. 

POLITEȚEA: la acest capitol sunt multe reguli stricte care trebuie respectate, 
gândite cu multă atenție la detalii, fiind de 
mare importanță în societatea japoneză.  

Dar cum este viața de școlar în Japonia? 

 Ei bine, până la împlinirea vârstei de 10 ani, copiii japonezi nu 
susțin examene, pentru că primii 
ani de școală sunt dedicați formării 
caracterului și a bunelor maniere. 

În acești ani, japonezii învață să-i aprecieze și să-i ajute pe cei din jur, 
să ocrotească natura și să dea dovadă de empatie. 

Toți elevii poartă uniforme, pentru a se simți egali. Majoritatea 
școlilor publice japoneze au cantine unde se servește masa – aceeași 
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mâncare pentru toți copiii. Pentru japonezi, cultivarea sentimentului de responsabilitate este foarte 
importantă. Din acest motiv, elevii sunt responsabili cu curățenia în școală și servirea meselor colegilor de 
clasă în timp ce poartă măști, halate și bandane. Aceste activități se fac pe rând, de către toți elevii. În clasă, 
fiecare elev are o sarcină precisă de care se ocupă cu seriozitate și devotament. Pe lângă faptul că îi 
încurajează pe copii să lucreze în echipă, acest sistem permite și economisirea resurselor materiale ale școlii. 

Deşi elevii au un program de şcoală de șase ore, după orele de curs fiecare elev participă la cluburi 
și merge la bibiotecă. În general, cele mai comune cluburi sunt cele sportive, precum cele de baseball, 
fotbal, volei, sau cele culturale, ce acoperă domenii precum muzica, pictura, șahul sau teatrul. Rolul acestor 
cluburi este de a apropia elevii, creându-le o atmosferă propice pentru 
socializare, dar și pentru îmbunătățirea performanței lor în cadrul activității 
respective. 

„Studiază foarte mult în afara casei, pentru că sunt spaţii special dedicate 
studiului. O să îi vedeţi că sunt mereu cu cartea după ei, toţi copiii japonezi au o 
carte mai ales în metrou şi permanent citesc”, povestește Alexandra Jidiuc, 

specialistă în cultura japoneză. 

Filozofia japoneză îndeamnă oamenii 
la shinrin yoku (îmbăiatul sau scăldatul în pădure/natură), ca o formă de terapie 
care prescrie plimbări regulate în aer liber, de preferință în parcuri sau păduri. 
Japonezii pun mare preț pe tradițiile și valorile lor culturale, de aceea copiii 
studiază la ore caligrafie (shodo- scrierea caracterelor cu pensula pe hârtie de 
orez) și haiku (poezie japoneză cu formă fixă, alcătuită din 17 silabe). 

 Un lucru surprinzător este faptul că japonezii (adulți și copii) adorm în locuri publice: în metrou, în 
stațiile de tren sau autobuz, pe bancă în parc etc., lucru care nu este privit cu dezaprobare de către 
societate. Având în vedere cantitatea de lecții și teme pe care elevii le primesc în fiecare zi, rareori au 

suficient timp să se odihnească sau să doarmă. Majoritatea 
elevilor adorm în mijlocul lecției din cauza stresului și 
oboselii. Profesorii pot atrage atenția unui copil care doarme, 
dar rareori îl mustră, pentru că somnul este considerat ca fiind 
rezultatul efortului depus, care merită respect. 

 De la naștere și până la vârsta de 5-6 ani, copiii sunt 
pur și simplu ”lipiți de mamele lor”: ca bebeluși sunt purtați 
mereu de mamă într-un fel de eșarfă (sling), dorm în pat cu 
părinții, nu merg la grădiniță mai devreme de 3 ani. În 

general, dar mai ales până la 5 ani, mama acceptă tot ceea ce face copilul său cu dragoste, răbdare, grijă 
– pentru ea copilul este ideal. La Japonezi există un principiu: până la 5 ani copilului i se permite orice – 
un pentru a-l răsfăța, ci pentru a-i da un sentiment că este iubit și apreciat. 

 Am mai aflat că pe stradă, în Japonia, există vaze cu 
umbrele, pentru eventualitatea în care te prinde ploaia pe stradă 
și un ești pregătit. De asemenea, sunt ceainării și cafenele unde 
clienții pot să se joace cu animale precum câini, pisici, iepuri, 
vulpi, bufnițe, papagali, arici, chiar și pinguini! 

 Cu siguranță mi-ar face plăcere să vizitez Japonia!  
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MIGRAȚIA 

 
Nadia PETROVAY, cl. A V-a A 

Prof. dr. Diana CRISTEAN 
 

Acum o să vă povestesc despre migrația mea.  
Stăteam în vacanța de vară pe canapea și citeam dintr-o carte. Văd dintr-o dată că pe măsuța din fata 

mea se afla o... pană! Oare de unde să fi apărut? M-am uitat mai atentă și am văzut și un bilețel pe care scria: 
„Dragă Nadia, să știi că cu această pană poți să devii pasăre”. Am luat pana în mână 
și dintr-o dată m-am transformat într-o pasăre  mică și drăguță. Era uimitor! Aveam 
aripi puternice și astfel puteam zbura. 

Imediat am plecat într-o pădure la plimbare, iar pe o creangă am văzut 
păsări care arătau ca și mine. M-am dus lângă ele și m-au acceptat repede, crezând 
că sunt o surată de-a lor.  Le-am ascultat planul de migrație, care părea interesant. 
Spuneau că vor pleca a doua zi dimineața, la ora opt fix din România și vor călători 
până în Africa, până în Egipt, unde vor face o pauză. Apoi, vor continua călătoria până 
în vestul Australiei, unde se vor odihni un pic și mai departe la destinația finală: Noua 
Zeelandă. Se pare că din România până în Noua Zeelandă era un drum foarte lung. Mi 
se păreau  niște păsări foarte ambițioase! 
              Am hotărât că voi merge cu ele. A doua zi am fost la locul de întâlnire, exact pe aceeași creangă, la 
ora șapte și jumătate dimineața. La ora opt fix, ne-am așezat în linie toate păsările. Cineva a dat startul și iată 
că am pornit. Se vedea extraordinar pe deasupra Pământului! 

După mai multe ore, ne apropiam de Africa, mai exact de Egipt. Se simțea că aveam nevoie de acea 
pauză, căci trecuserăm peste munți înalți, faruri părăsite,  clădiri imense și peste păduri pline de animale 
prădătoare.  

A doua zi, după pauza binemeritată, urma să plecăm mai departe. Somnul a fost pe atât de adânc pe 
cât de puțin  a durat, însă acum urma să vină partea grea a 
călătoriei. La ora opt fix, am zburat în văzduh, spre sclipirile 
soarelui. O surată a observat ceva în depărtare. M-am uitat și eu 
cu atenție și ne-am dat seama că venea o furtună de nisip! Ne-am 
oprit și am decis să ne ascundem undeva și am așteptat, căci eram 
prea micuțe pentru așa ceva. Trecuse ceva timp, câteva ore, 
până când furtuna a dispărut complet. Apoi am continuat 
„migrația” cu o ușoară întârziere. 

Am decis să nu ne mai oprim în vestul Australiei și să 
mergem direct la destinație, în Noua Zeelandă. Era obositor, dar am rezistat. Coborând puțin de la altitudine, 
am văzut o pisică în pragul unei case, aceasta a început să ne urmărească, mieunând și alergând după noi, 
chiar dacă era imposibil să ne prindă. Ce pisicuță amuzantă! Ne-am ridicat și am intrat într-un nor și pisica, 
văzând asta,a  lăsat baltă misiunea ei de a ne „captura”. 

Eram aproape de Noua Zeelandă și insula se putea vedea. Simțeam ce plăcut era aici, era soare, cald 
și numai bine. Când am ajuns, ne-am așezat într-un copac de pe o stradă oarecare și am adormit rapid, pentru 
că eram obosite. A doua zi ne-am trezit și ne-am propus să vizităm țara, fiecare in parte. Am mai stabilit să ne 
întâlnim în același copac, când se termina iarna din România. După aceea, ne-am despărțit, fiecare plecând 
să cutreiere pe cont propriu Noua Zeelandă. 

Și așa am înfăptuit „migrația” din România până în 
Noua Zeelandă, împreună cu suratele mele ambițioase. Dar, brusc 
m-am trezit! De-a binelea! Am constatat că de fapt adormisem și 
am avut un vis frumos despre păsări, văzduh, aer, aripi, pene, peisaje 
văzute de sus... M-am trezit odihnită și fericită că am putut avea o 
asemenea experiență ireal de plăcută, chiar dacă a fost doar un vis! 
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Când umbrela curcubeului ne 
zâmbeşte 

                                                                                                        
 Daria BOŞCA, cl. a VII-a B                                         

                                   Prof. Stela TIMAR 
 

Curcubeul este ,,umbrela” speranţei şi a fericirii 

desenată în cele mai frumoase culori, asta mi-am imaginat eu 
dintotdeauna.  

Curcubeul este un fenomen optic care apare atunci 
când lumina Soarelui suferă fenomenele de refracţie, reflexie şi difuzie atunci când întâlnesc 
picăturile de apă din atmosferă. Curcubeul are aspectul unui arc imens multicolar care este 
desfăşurat pe cer. La contactul cu un strop mărunt de apă, lumina albă este descompusă în 
frecvenţe individuale corespunzătoare culorilor din spectrul vizibil (ceea ce se poate vedea), 
prin refracţie, la fel ca la intrarea într-o prismă optică.  O parte din lumina din interiorul 
picăturii de apă este reflectată la contactul cu marginea opusă a stropului de apă, iar o alta se 
descompune încă o dată la momentul ieşirii din picătura de apă, amplificând separaţia 
culorilor, aşa cum se vede din imaginea de mai jos. Separarea în frecvenţele individuale 
combinată cu existenţa unui număr mare de picături de apă expuse luminii solare creează un 
curcubeu de formă circulară. 

Fiecare culoare din curcubeu este importantă pentru că se regăseşte în natură în mai 
multe  forme. Iniţialele culorilor au dat curcubeului numele de spectrul ROGVAIV. 

Roşu, prima culoare a curcubeului este a macului înflorit, a focului care înseamnă 
pericol şi a sângelui care înseamnă viaţă. Orange sau portocaliul este culoarea portocalei sau 
a morcovului care dă omului multe vitamine. La răsărit sau la apus, portocaliul colorează 
cerul şi toată lumea îl priveşte cu zâmbetul pe faţă. Galbenul luminos, strălucitor şi cald este 
următoarea culoare. Este culoarea soarelui, a lunii, a stelelelor, dar şi a florii soarelui. Cea de-
a patra culoare este verde. Culoare verde are iarba, frunzele şi copacii. Este culoarea 
primăverii când toată natura renaşte la viaţă. Apa, cerul senin şi marea au culoarea albastru. 
Fără apă nimic nu ar exista, ea stă la baza vieţii. Indigo este penultima culoare, nu se observă 
uşor, dar ea dă armonie, contrast şi echilibru celorlalte culori. Ultima culoare este violet şi 
este culoarea regilor şi a oamenilor puternici. Violetul reprezintă putere şi înţelepciune, dar şi 
delicateţe dacă ne gândim la gingaşele violete, iris sau lavandă.  

După fiecare ploaie vedem cele şapte culori formând un superb semicerc colorat de-a 
lungul cerului până jos pe pământ. Fiecare dintre ele este frumoasă, unică şi diferită, dar asta 
face ca fiecare culoare să fie importantă şi arată că a fost special creată pentru ca împreună 
toate cele şapte culori să aducă speranţă în cel mai frumos şi colorat zâmbet din cer. 

Curcubeul a fost vasul folosit de Dumnezeu în timpul creerii culorilor lumii spune un 
mit german. O legendă irlandeză povestește că la capătul curcubeului s-ar afla o comoară, o 
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oală plină cu aur. În numeroase culturi, se credea că un curcubeu constituia un pod multicolor 
dintre pământ și ceruri. În Peru, era privit cu respect și teamă, în așa măsură încât oamenii se 
fereau să scoată vreo vorbă în timpul cât persista pe cer. Chinezii și-l închipuiau ca un pod 
sub forma unui dragon cu două capete. Cu unul din ele recepta gândurile și rugăciunile 
oamenilor, ce erau trimise celuilalt cap, mai înalt, pentru a le transmite divinităților. În 
legendele chinezești, curcubeul era și un simbol al lui Yin și Yang, întrucât armonia culorilor 
sale reprezentau un echilibru perfect. 

Pentru hinduși, întruchipa arcul zeului lor al războiului, pe cere și-l folosea pentru a 
trimite săgeți ucigătoare spre demonii care amenințau oamenii și terenurile lor. Străvechii 
arabi considerau că un curcubeu este o tapiserie țesută de vântul de sud. Indieni Cherokee îl 
interpretau ca un tiv al hainei zeului soarelui. Unii buddhiști asociau cele șapte culori ale 
curcubeului cu cele 7 regiuni ale pământului. În Islam, se spunea că un curcubeau are numai 
patru culori (albastru, verde, roșu și galben), fiecare dintre ele corespunzând unuia dintre cele 
patru elemente (pământ, apă, vânt și foc).  

În câteva tradiții, curcubeul are o semnificație negativă. De exemplu, în Honduras și 
Nicaragua, a fost consacrat ca un simbol al diavolului, iar atunci când se ivea pe cer, oamenii 
se ascundeau în case pentru a nu cade vreun blestem pe capetele lor. În occident, unul arcuit 
peste o casă semnala moartea curândăa cuiva din ea. Pe de altă parte, se zicea că este de rău 
augur să arăți cu degetul spre un curcubeu. Birmanezii, finlandezii și mexicanii aveau 
superstiția că un curcubeu ar fi un monstru real, în stare să soarbă toate izvoarele! În unele 
legende, curcubeul era coasa tunetului, care secera creaturile semidivine ce încercau să le 
facă rău oamenilor. 

În Grecia antică, era un simbol al zeiței Iris, una a vindecării și care le aducea vești 
muritorilor într-un veștmânt multicolor. 

Curcubeul este cel mai frumos fenomen din atmosferă, ce a impresionat omenirea din 
toate timpurile, fiind considerat un „semn ceresc” care aduce binele, pacea si prosperitatea, 
armonia, speranţa. 
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MMiissiiuunnii  iinntteerrsstteellaarree  
Alesia DRAGOSTE, cl. a VIII-a A 

Stela – Gabriela TIMAR 
Cassini-Huygens a fost o navă spațială/sondă spațială robotizată lansată în data de 15 

octombrie 1997 împreună de NASA, ESA și ASI, care a studiat planeta Saturn și sateliții săi 
naturali, fiind una dintre cele de mai succes misiuni. Nava spațială Cassini a fost proiectată de 
NASA și a fost denumită după astronomul italiano-francez Giovanni Domenico Cassini. Agenția 
Spațială Europeană a realizat sonda spatială Huygens, numită după astronomul, matematicianul și 
fizicianul olandez Christiaan Huygens. Pentru manevre de asistență gravitațională, misiunea a 
trecut pe lângă Venus de două ori (26 aprilie 1998, 24 iunie 1999), Pământ (18 august 1999) și 
Jupiter (30 decembrie 2000).  

După aproape 7 ani de călătorie prin Sistemul Solar, sonda a intrat pe orbita planetei 
Saturn în data de 1 iulie 2004. În urma zborului în jurul lui Titan (cea mai mare lună saturniană), 
sonda a capturat imagini radar înfățișând lacuri mari, contururi de țărmuri, insule și munți. 

În data de 3 aprilie 2014,  NASA  și ESA au 
anunțat că măsurătorile efectuate de Cassini indică 
prezența unui vast ocean cu apă în stare lichidă sub 
suprafața satelitului Enceladus. Conform datelor, oceanul 
ar putea avea o adâncime de 10 km și s-ar afla sub o 
crustă de gheață cu o grosime între 30 și 40 km. NASA 
consideră că prezența oceanului include Enceladus printre 
cele mai probabile locuri din Sistemul Solar în care ar 
putea exista viață microbiană. 

 

                                                                                                                                
Înscrierea pe orbita lui Saturn 

  

Jupiter și Io, imagine transmisă de sonda Cassini pe 1 
ianuarie 2001 

 

Voyager 1 şi sonda sa geamănă, Voyager 2, au fost lansate la interval de doar câteva 
săptămâni în 1977, cu misiunea de a studia coloşii gazoşi ai sistemului solar, planetele Jupiter, 
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Saturn, Uranus şi Neptun, precum şi sateliţii acestor planete. Sondele şi-au încheiat această 
misiune în 1989, pornind apoi spre graniţele sistemului solar. 

La 14 februarie 1990, Voyager 1 a făcut primul „portret de familie” al Sistemului Solar, 
văzut din exterior, care include imaginea planetei Pământ cunoscută sub numele de “Un punct 
azuriu.” 
  În lunile august şi respectiv septembrie 2017, sondele Voyager 1 şi 2 au împlinit 40 de ani 
de explorare. În pofida distanţei imense la care au ajuns, ele păstrează legătura cu NASA şi 
transmit zilnic fluxuri de date. Povestea lor şi-a lăsat amprenta asupra mai multor generaţii de 
oameni de ştiinţă şi ingineri spaţiali, dar şi asupra culturii, fiind reprezentată în filme, muzică şi 
artă. Ambele sonde poartă prin spaţiu câte un disc de aur cu înregistrări ale unor sunete de pe 
Pământ, cu fotografii şi mesaje. Iar cum aceste sonde ajunse în spaţiul interstelar vor continua să 
plutească în derivă şi după ce-şi vor termina combustibilul nuclear, indiferent de ce se întâmplă 

cu Pământul, într-o zi, ele ar putea rămâne 
singurele urme ale existenţei civilizaţiei 
umane în Univers. 

 

Marea Pată Roșie a lui Jupiter, o furtună 
anticiclonică mai mare decât Pământul, așa cum se 

vede de pe Voyager 1 

 

              Imaginea “Un punct azuriu” arătând Pământul de la 6 miliarde kilometri apărând ca un punct minuscul 
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Arta de a simți 
Ariana SANDOR, cl. a VII-a B 

Prof. dr. Diana CRISTEAN 
 

        Trăim cu impresia că viața unei vedete e ușoară…, munca din spatele scenei e grea, 
constisitoare și obositoare. Vorbim astăzi despre două situații, ambele de pe scenă dar 
diferite într-un fel. 

        Prima situație: Aveam o scenetă pregătită, am repetat cu o seară înainte, undeva la 
patru ore, iar dimineața înca una. Corpul meu conștientiza stresul și panica pe care le am 
înainte de a intra pe scenă. Nu e ceva greu de făcut, dar trebuie să țin minte cele trei 
lucruri : ”fii tu însuți, zâmbește și citește rar”. Acestea sunt gândurile care îmi trec prin 
cap înainte de a începe momentul artistic. E timpul ! Urc pe scenă,  îmi fac primul și al doilea 
moment liniștită, urmând cel mai important: cititul. Gândul meu știa că trebuie să citesc 
rar, iar eu îmi spuneam încontinuu : ,,Citește rar, citește rar ’’. A ieșit bine ! Am citit rar, 
am zâmbit, mai pe scurt toate au fost ca la repetiție.  Gândul meu de a citi rar a fost 
justificat, deoarece noi adolescenții din ziua de azi citim repede pentru a putea scăpa cât 
mai repede de sarcina cititului.  

        Să trecem la a doua situație: Eram la dansuri, ceea ce aveam de dansat nu era greu 
dar fiind primul nostru spectacol așa părea, ca și cum nu ne mai aducem aminte nimic și că 
vom eșua. Înainte de marele spectacol am avut doar trei repetiții și una generală. Ceea ce 
ne înspăimânta era faptul că noi am avut o pauză foarte lungă în care nu am mai repetat, 
dar avantajul era că știam dansul de mai demult. Eu aveam un nou partener cu care 
dansasem doar la o repetiție și înca o dată în timpul spectacolului. Momentul nostru pe 
scenă era al 11-lea, iar tensiunea si panica noastră creștea din ce în ce mai tare pe măsură 
ce momentul se apropia. Eram în backstage. După ultima piesă noi urma să intrăm. Fetele 
mai mari încercau să ne povestească momente amuzante din turneele lor pentru a uita de 
emoții, și chiar au reușit să ne facă să uităm de acestea. Am intrat pe scenă, cel mai 
important lucru era din nou să zâmbim și să ne simțim bine. Ne-am poziționat pe locurile 
noastre, iar muzica a început, toții pași au ieșit excelent, iar după ce am ieșit de pe scenă 
eram încărcată cu aplauzele și recunoștința oamenilor față de noi și de munca depusă. 

        Concluzia mea la cele scrise  mai sus este faptul că simțurile noastre sunt bine 
dezvoltate și că în momentele cheie vor ieși la suprafață cele care trebuie. Iar acestea ne 
ajută sa conștientizăm ce ni se întâmplă sau ceea ce ni se va întâmpla în viitorul apropiat. 
Gândiți pozitiv și totul va fi bine ! 
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Daria BOŞCA, cl. A VII-aB 
prof.dr. Diana CRISTEAN 

Vom face un exerciţiu de imaginaţie în care ne imaginăm corpul nostru ca fiind format 
din două firme. Prima firmă conţine marii manageri. 

Lumea noastră este plină de lucruri pe care fiecare dintre noi dorim să le vedem, să le 
simţim, să le mirosim, să le gustăm  şi cel mai important să le cunoaştem. 

Toate acestea nu sunt foarte uşor 
de realizat fără ajutorul unor mari 
manageri care transmit comenzi micilor 
şefi din corpul nostru. Fiecare şef are 
propriul lui rol de comandă prin care 
transmite în această lume comenzile 
trimise de către un mare manager. 
Tuturor ni s-a întamplat să vrem să 
mirosim mai mult florile din grădina 
vecinului, astfel marele manager din 
firma, pe nume Năsulescu trimite un 
colet colegului său, iar pentru aceasta 
domnul şef Năsulescu trebuie să plaseze 
comanda în lumea din afara firmei lor. 
Mai exact, i-a dat OMULUI  rolul de a 
mirosi florile din gradina vecinului. 

Corpul nostru este o mare firmă 
care ne ajută să ne îndeplinim scopurile propuse de mai marii managerilor, care sunt Neuronii. 
Aceştia sunt cei care se află la cel mai înalt nivel din firmă, şi fără ei nu am reuşi să facem nimic. 
Ocupaţia lor este să citească dosarele pentru a vedea comenzile transmise de către cealaltă parte 
a firmei. 

Firma numarul doi conţine manageri care se ocupă cu transmiterea comenzilor în afara 
firmelor. Cei cinci mari manageri sunt: domnul Năsulescu, doamnele Urechescu, madam 
Buzărneasca, domnisoarele Ochişorescu şi domnişorii Pielicescu. Toată această echipă poartă 
numele de ,,Analizatori” care ne ajută să descoperim această lume captivantă şi interesantă. 

Fiecare dintre membrii echipei ne ajută să vedem într-un alt mod lumea din afara firmei. 
Doamnele Urechescu au rolul de a ne face să auzim sunetele, doamna Buzărnescu ne ajută să 
putem vorbi. Domnisoarele Ochişorescu au sarcina ca noi să putem vedea, iar domnişorii 
Pielicescu au mai multe sarcini, iar cea mai importantă este cea de protejare a corpului uman. 

Toţi aceştia colaborează cu marii manageri, iar împreună fac o treabă de nota zece*! 
Şi toţi ştiu că singura firmă fără de care lumea nu ar exista este Sistemul Nervos! 
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DE LA GUSTURI LA BUN GUST 
Sophia POPA, cl. a VII-a B 
Prof. dr. Diana CRISTEAN 

  

Fiecare om are  câte o părere diferită despre un anumit gust al unui anumit aliment. 
De ce unora le plac mâncărurile picante, în timp ce altora li se face greață când cineva le 
pomenește? De ce unora le place un anumit brand de ciocolată, iar altora li se pare prea dulce, 
prea amar sau prea exagerat? 

Excitanții analizatorului gustativ sunt substanțele sapide (cu gust) dizolvate în salivă. 
Gustul este receptionat de mugurii gustativi (celule gustative care au la un capat    un cil care 
recepționează excitația produsă de alimentele consumate, iar la capătul opus se află 
ramificațiile nervoase care duc excitațiile produse de alimente la creier). 

Prin urmare, senzația de gust se formează în creier. Cum oameni diferiți au păreri 
diferite despre anumite cărți, filme, materii, culori etc., tot așa au păreri diferite despre gustul 
unui preparat. De ce? Pentru că fiecare om are altă percepție a fiecărui simț. Sigur ai mers 
cândva la magazin cu prietenii tăi. Probabil ați decis să vă cumpărați cipsuri. Poate tu ți-ai 
cumpărat aroma originală cu sare. Costel, un amator de gusturi acrișoare, și-a cumpărat Lays 
cu smântână și ceapă, Mărioara și-a luat cu paprika, și Ionel cu  cașcaval. 

Fiecare dintre prietenii tăi era altfel îmbrăcat! Costel era în blugi, cu o geacă de piele, 
Ionel în trening, iar Mărioara într-o rochie roșie, ca paprika! Să fie oare un semn că Mărioarei 
îi place roșul? Sau doar o coincidență! Oricum ar fi, ei sunt buni colegi și amici, îmbrăcați 
potrivit gustului fiecăruia, care gustă împreună multe momente plăcute, chiar și când 
chipsurile fiecăruia au alt gust! Căci sistemul nervos îi ajută să se coordoneze și să se integreze 
în mediul de viață! 
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Ă Ă

Prof. Înv. Primar, Dorina BONDA 

Teama cu care elevii din ciclul primar trec pragul clasei a V-a este demult cunoscută. 
Integrarea în clasa a V-a presupune adaptarea la un  alt mod de comportare atât al cadrului 

didactic, cât și al elevului. Schimbarea anumitor obișnuințe comportamentale implică întotdeauna un efort 
care cere consum de energie nervoasă, preocupare și stres care se resimt în activitatea elevilor și de care 
profesorii ar trebui să țină seama.  

Ca dezvoltare cognitivă, elevul din ciclul primar se află în stadiul operațiilor concrete. Acestea se 
caracterizează prin apariția grupărilor operaționale ce se complică și se perfecționează pe parcurs. Este 
perioada concretizării unor noi algoritmi care permit rezolvarea de probleme și constituie „un fel de 
tehnologie a gândirii” (Ursula Schiopu). În esență, lucrul acesta se referă la faptul că fiecare problemă 

rezolvată devine punct de plecare pentru următoarea. De aceea, problemele trebuie judecate într-un 
mod specific, un rol deosebit avându-l, în acest sens, aplicarea metodei „pasilor mici” în rezolvarea 
problemelor.  

Revizuirea, consolidarea și fixarea permanentă de către elevi a cunoștințelor dobândite 
anterior devin, de asemenea, absolut necesare. Elevul trebuie să fie capabil să integreze noile 
cunoștințe în sistemul celor anterior dobândite, articulându-le în mod logic, operând cu ele în mod 
personal pe baza unei înțelegeri verificate, iar nu memorându-le mecanic. 

Un exemplu de acest gen este cel al dependențelor funcționale. Aceasta noțiune este pregătită încă 
din clasa I – prin operarea cu diagrame de corespondență – și se verifică în mod concret prin modul natural 
în care copilul face în viața de zi cu zi diverse relaționări. 

În clasele I-IV programele prevăd, pentru pregătirea noțiunii de funcție, o serie de activități cu rol de 
pregătire a acestei ipostaze de lucru intelectual: formarea și exersarea unor deprinderi de asociere a 

elementelor a doua categorii de obiecte pe baza unor reguli date, colectarea, sortarea și clasificare unor 
date, completarea unor tabele de valori și diagrame de corespondență. Dacă aceste modalități de lucru 
sunt bine structurate la clasele I-IV, copilul devine apt de performanțe superioare la matematică: 

- abilități de reprezentare a datelor prin grafice, elemente de organizare a datelor ( la clasele V-
VI );

- competențe de reprezentare prin tabele, diagrame și grafice care ilustrează sugestiv modele
simple de dependențe funcționale ( la clasele a VII-a ). 

Calitatea analizei diverselor tipuri de asocieri depinde de indentificarea prin observare a proprietăților 
ce caracterizează o funcție.  

Plecând de la acest exemplu, doresc să evidențiez faptul ca noțiunile matematice devin abstracte pentru 
elev dacă: 

- nu se pleacă de la modele ilustrative bine alese ;
- nu se verifică continuu dacă elevii urmăresc atent și conștient secvențele derulate ;
- nu se verifică prin exerciții concrete gradul de înțelegere de către elevi a etapelor derulate;
- nu se iau în considerație o serie de date individuale pentru identificarea obstacolelor pe care le

întâmpină în învățare fiecare elev.

   Principalele cauze ale eșecurilor, neadaptărilor unor elevi în clasa a V-a 

Încercând să realizez, pe baza experienței concrete pe care o am în domeniu, o sinteză a celor mai 
frecvente cauze generatoare de eșec în adaptarea la exigențele formulate la nivelul învățământului 
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gimnazial (comparativ cu cele formulate la nivelul învățământului primar), remarc următoarele: 
- frica de necunoscut, a lipsei de cunoștințe despre: colegi, cadrele didactice, noua clasa (eventual, 

școală), disciplinele care urmează să fie studiate, temele pentru acasă; 
- lipsa de suport din partea familiei (dacă părinții îl vor demoraliza pe copil, acesta se va izola și 

va intra într-o stare de depresie); 
- lipsa de preocupare pentru facilitarea comunicării și colaborării între elevi; 
- noile criterii de notare (diferite de cele din învățământul primar); 

      -   nesiguranța stăpânirii cunoștințelor dobândite de către unii elevi pe durata învățământului 
primar (un studiu efectuat în anul scolar 2017-2019 a demonstrat că operațiile de adunare și scădere 
sunt cunsocute bine sau foarte bine numai de jumătate dintre elevii din mediul rural, comparativ cu 
proporția de 80% a elevilor din mediul urban; tabla înmulțirii este cunsocută de aproape toți elevii 
clasei a IV-a din mediul urban, dar este cunoscută de numai trei sferturi dintre elevii din mediul rural; 
scrierea si citirea numerelor naturale a fost performată nesatisfăcător de peste un sfert dintre elevii din 
rural și cunoscută bine/foarte bine de numai jumătate dintre aceștia; mulți elevi nu reușesc să rezolve 
probleme cu raționamente care presupun cel mult trei operații; mulți elevi nu au competențe de a răspunde 
unor sarcini de lucru formulate altfel decât în mod uzual la clasă . 
 

Recomandari metodice pentru învățători 
 

În virtutea principiului de asigurare a unui adevărat parteneriat între mediile educaționale, voi 
încerca să formulez câteva recomandări metodice pentru cadrele didactice din învățământul primar, 
menite să faciliteze procesul adaptării cognitive a elevilor la cerințele învățământului gimnazial: 

- să acorde o grijă deosebită limbajului matematicii, astfel ca elevii să își însușească în mod corect 
definițiile, regulile și alte enunțuri matematice, dar în niciun caz prin memorări mecanice; 

- să facă pe cât posibil economie de cuvinte și să evidențieze clar ideile pe care le transmit; 
- temele pentru acasă să fie întotdeauna corectate; 
- să prezinte noile cunoștințe prin pași mărunți (fiecare problema rezolvată să fie punct de plecare 

pentru următoarea); 
- să se asigure mereu ca secvențele din derularea lecției sunt urmărite atent și conștient de către 

elevi;  
- să verifice prin întrebări sau exerciții nivelul de înțelegere; 
- să acorde o atenție specială legăturii dintre obiectivele și conținuturile programelor, ca și relației 

de determinare ce există între programele diferitelor clase; 
- să utilizeze metode interactive (rezolvarea de probleme, studiul de caz, jocuri didactice: table 

spiritului critic, toleranța, atitudine deschisă și creativă; 
- să utilizeze metode activ-participative, auxiliare și material didactic adecvat obiectivelor și 

sarcinilor stabilite; 
- să evalueze elevii în baza descriptorilor de performanță, acordându-se calificative care să reflecte 

corespunzător nivelul de pregătire al elevilor; 
- să elaboreze programe de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare. 

 
Recomandari metodice pentru profesori 
 

Pentru ca ideea de parteneriat între mediile educaționale să funcționeze optim, propunem și un 
set de recomandări pentru profesorii din învățământul gimnazial: 

- să promoveze, cu deosebire, evaluarea formativă care conduce la cunoașterea sistematică a 
rezultatelor învățării (acestea constituindu-se ca repere pentru proiectarea și realizarea activității 
didactice următoare); 

- să le ofere elevilor cât mai multe oportunități de feed-back pentru a-i informa continuu despre 
succesele sau eșecurile de învățare; 

60

ARCADE   |  Nr. 21 / 2022 Arcadele Pedagogului



- să cunoască dificultățile cu care se confruntă elevii și să trateze greșelile ca mijloc de învățare (în 
acest fel gradul de participare al elevilor la activitate crește); 

- să folosească întreaga paleta a itemilor de evaluare, raportându-i la obiectivele ce urmează a fi 
atinse; 

- să utilizeze strategii didactice ce presupun un grad mare de implicare și motivare a elevilor; 
- să adapteze mijloacele de învățământ la situațiile de învățare proiectate, stimulând interesul 

elevilor; 
- să elaboreze programe de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare ; 
- să corecteze totdeauna temele pentru acasă; 
- să sprijine elevii în folosirea unor surse si mijloace diverse de informare; 
- să încurajeze spiritul de inițiativă și al creativității; 
- să creeze și să mențină în clasă un climat de lucru ce favorizează învățarea; 
- să realizeze o continua monitorizare a progresului elevilor; 
- să recurga la forme complexe de evaluare de tip formativ, sumativ, alternativ; 
- să realizeze unele lecții în laborator (atunci când anumite tematici se pretează); 
- să încurajeze elevii să realizeze diferite proiecte/lucrări; 
- să organizeze frecvent activități extra-clasa ( plimbări, vizite, drumeții, excursii, 

tabere ) și să folosească aceste oportunități pentru a exemplifica/ ilustra unele 
cunoștinte care au caracter practic, aplicativ. 

Ideile prezentate mai sus au menirea să ne ajute pe toți cei care lucrăm în domeniul atât 
de responsabil al educației școlare să găsim căile cele mai potrivite pentru a ne uni eforturile în jurul 
conceptului de „educatie de calitate”. 
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Prof. Magdalena ANDRONE 

De-a lungul timpului, această întrebare a răsunat în mintea multor îndrăgostiţi de 

frumos, căutători de linște, odihnă, şi, de ce nu, în cugetul celor care studiază această artă. 

Pentru a o defini s-a încercat apropierea de sunetele din natură, contopirea cu versurile 

poeţilor, regăsirea în pânzele realizate de pictori. Unii o asociază cu o nevoie 

fundamentală, pentru alţii poate lipsi cu desăvârşire. 

Totuşi, ce este muzica? 

Muzica este constituită din sunete reprezentând vibraţii sonore care se produc în 

urma lovirii, ciupirii, frecării corpurilor, transmise din aproape în aproape, ar spune un 

fizician. 

Caragiale, în schiţa ,,Un pedagog de şcoală nouă”, o defineşte astfel: ,,Muzică iaste 

aceea care ne gâdilă într-un mod plăcut urechile”. 

,,Muzica este o artă. Ea se ocupă cu studiul sunetelor muzicale.Sunet muzical este 

orice sunet care place urechii, spre deosebire de de zgomot, care nu place şi de care nu se 

ocupă arta muzicală”.N.Lungu 

,,Muzică (gr.mousike) este arta combinării notelor în succesiune şi simultan, într-o 

formă plăcută estetic, organizarea ritmică a acestor note şi integrarea lor într-o lucrare 

completă”.Wikipedia. 

Acestor definiţii tehnice adaug opinia unor filosofi şi artişti  . 

Platon consideră că ,, muzica este pentru suflet la fel ca exerciţiul fizic pentru 

trup”. 

În opiniile lui Emil Cioran, ,,legăturile cele mai profunde dintre fiinte se creează 

prin muzică”. 

,,Muzica este cea mai puternică formă de magie”. Marilyn Manson 
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,,Muzica este graiul sufletului. Ea stârneşte în noi, nu instinct, ci gândurile cele 

mai profunde. Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc. Este o 

revelaţie mai înalta decât toată filosofia”. L.v.Beethoven 

  ,,Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor, oglindeşte toate 

misterioasele ondulatii ale sufletului, fără putinţă de prefăcătorie.” G.Enescu. Nu poate fi 

trecută cu vederea opinia celebrului violonist Yehudi Menuhin privind muzica: ,,Muzica 

este omul, mai mult decât cuvintele, căci cuvintele nu sunt decât simboluri abstracte care 

transmit înţelesuri reale bazate pe fapte.” Iar ceea ce ar trebui să cunoască fiecare om, 

capabil să audă, este înţelegerea pe care o are J.P.Sartre asupra muzicii: ,,Muzică este o 

imagine pură care ne apare pe sunete’’. 

,,Muzica este arta de a trăi şi a exprima prin mijlocirea sunetelor” spune profesorul 

Victor Giuleanu în ,,Tratat de teoria muzicii”. 

Muzica reprezintă o construcţie sonoră realizată pe baza unor legi specifice privind 

melodia, ritmul, armonia, timbrul, care transmit un mesaj identificat cu ajutorul 

analizatorului acustic. Muzica este, deci, o cale de comunicare non-verbală, aceasta 

realizându-se, potrivit lui Beethoven şi Enescu, de la suflet la suflet, de la inima la inima. 

Muzica defineşte omul, sufletul acestuia. ,,Este imposibil să-ţi faci o idee despre 

muzică, fără să îţi faci o idee despre om,  să vezi conturându-se o întreagă filosofie”, 

spunea Ernest  Ansermet. Este ideea care va străbate  lucrarea întreagă. Nu se ascultă la 

întâmplare muzică, ci se ascultă ceva ce face parte din propria persoană, ce întregeşte 

fiinţa. 

Muzica nu este un simplu mesaj verbal, ci este un mesaj imperativ, un mesaj 

atitudine, este o decizie asupra unui mod de abordare a vieţii. Limbajul muzical nu este la 

nivel de conversaţie, ci, fiind infraverbal, ocoleşte analiză conştientă (poate mai puţin 

textul care este procesat conştient într-o mare măsură) şi comunică direct cu adâncimile 

psihice, mulându-se pe ele şi modelâdu-le dependent de impresionabilitatea lor, care nu 

este constantă, ci depinde de mediu, de istoria personală şi chiar de caracteristicile muzicii. 

Pe bună dreptate, cred că un proverb cunoscut ar putea fi parafrazat astfel: 

,,Spune-mi ce muzică asculți si îți voi spune cine 

ești… 
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SCRIS ȘI PERSONALITATE 

Prof. itinerant/sprijin Maria ȚIBRE 

 

Studiul scrierii de mână, ca mijloc de analiză a caracterului și de cunoaștere a personalității 

umane, îi revine grafologiei, începuturile ei datând încă din antichitate. Aristotel, unul dintre cei 

mai importanți filosofi ai Greciei Antice spunea că „..poate cunoaște sufletul omului prin modul 

de a scrie”. Kuo-Jo-Hsu, savant și pictor spunea că „Scrierea arată, fără greș, dacă provine de la 

un om nobil sau de la unul de rând”, iar Okakura: „În fiecare trăsătură este reprezentată o întreagă 

viață”.    

 În prezent, grafologia este considerată o știință interdisciplinară care se întrepătrunde cu 

psihologia, psihiatria, psihanaliza și sociologia, căpătând valoare prin aplicațiile sale în diverse 

domenii de activitate cum ar fi pedagogie, medicină, justiție, istorie, ș.a.  

De-a lungul anilor, cercetătorii au corelat mișcările neuro-musculare cu diverse trăsături 

de personalitate. Așa cum putem „citi" un om după postura, gestica, mimica sa, la fel putem „citi" 

personalitatea unui om analizând scrisul său.  

Așadar, scrisul de mână, fiind  expresia unor 

mișcări musculare deosebit de complexe și fine în 

același timp ne permite să descifrăm o serie de trăsături 

ale personalității. Pentru o analiză cât mai eficientă, 

textul trebuie să fie scris lejer, fără a depune prea mult 

efort. Cele mai bune exemple sunt scrisorile și 

documentele oficiale. Aspectele care trebuie urmărite 

în analiza unui text sunt: mărimea scrisului, stilul 

liniilor de bază, spațirea dintre linii și cuvinte, forma 

literelor, unghiul și panta scrisului. 
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Iată ce trăsături pot fi desprinse, analizând scrisul de mână din perspectiva mărimii: 

Scrisul foarte mic indică o personalitate artistică. Oamenii cu acest tip de scris intră în detalii în 

orice fac. Au un singur scop în viață și nu își irosesc timpul sau energia în alte activități.  

Scrisul mic indică un intelectual, o persoana educată cu un simț ascuțit al observației. Acești 

oameni sunt meticuloși și metodici și se descurcă bine în viață.  

Scrisul mediu este caracteristic persoanelor metodice și echilibrate cu o minte sănătoasă. Sunt mai 

potrivite în afaceri decât în acordarea unor servicii. Au capacitatea de a reține rapid și se pot 

descurca mai ușor, deși pot avea deficiențe educaționale.  

Scrisul mare denotă o minte activă. Oamenii cu acet tip de scris sunt afectuoși, de încredere și îi 

pot influența pe cei din jur. Fiind foarte vorbăreți, dacă se concentrează mai mult asupra propriilor 

acțiuni, pot excela ușor.  

Scrisul foarte mare - acești oameni se simt importanți. Nu pot suporta criticile, de aceea au succes 

întotdeauna.  

Beneficiile scrisului de mână   Scrisul de mână vindecă! Numeroase studii de psihologie 

au descoperit  că  scrierea personală, orientată spre emoție îi poate ajuta pe oameni să-și identifice 

și să-și comunice mai bine trăirile. „Leacul scrierii" înseamnă să îți așterni propriile gânduri pe 

hârtie, ceea ce duce la beneficii măsurabile pentru sănătatea fizică și mentală precum: combaterea 

depresiei, eliminarea stresului, îmbunătățirea funcției imunitare, stimularea puterii de concentrare, 

menținerea acuității creierului. 

          

            2233  IIaannuuaarriiee  
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ÎÎÎNNNVVVĂĂĂŢŢŢAAARRREEEAAA   PPPRRRIIINNN   
CCCOOOOOOPPPEEERRRAAARRREEE   

 
Motto: “Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce 

ştii, ci îi înveţi ceea ce eşti…”  
 

                                                                                                         
Profesor,  Mirela NICOARĂ 

 
Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească 

informaţii, ci un loc unde trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. Până acum, profesorul era 
considerat principala sursă de informaţii pentru o anumită disciplină. Datorită 
democratizării accesului la cunoştinţe, acest rol al profesorului se reduce dramatic, el 
devenind un organizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor, în locul tradiţionalei 
„transmiteri a cunoştinţelor”, veritabile „experienţe de învăţare”. Acest lucru se poate 
realiza însă doar într-o şcoală incluzivă, cea care poate răspunde unei diversităţi mari de 
copii, o şcoală în care toţi participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. 

Astfel, odată cu includerea elevilor cu abilităţi diferite în clasele obişnuite din 
învăţământul de masă, creşte şi diversitatea nevoilor individuale de învăţare, iar pentru a 
face faţă, dascălii trebuie să înveţe să apeleze la tehnici noi, cu ajutorul cărora să poată 
asigura performanţe şcolare înalte pentru toţi elevii. 

Metodele de învăţare prin cooperare oferă o soluţie acestei noi provocări incluzive, 
cercetările demonstrând că metodele şi tehnicile de învăţare prin cooperare pot consolida 
atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi 
stima de sine ale elevilor, putând promova interacţiunea pozitivă şi sprijinul reciproc între 
elevi. 

În a doua jumătate a secolului trecut, Piaget sugera deja promovarea unei educaţii a 
descoperirii active şi critica excesul de verbalism care conduce la „proliferarea de 
pseudonoţiuni agăţate de cuvinte, fără semnificaţii reale” şi care diminuează caracterul 
activ al învăţării. 

Şcoala de la Geneva a demonstrat că învăţarea în grupul mic constituie cadrul cel 
mai favorabil dezvoltării structurilor intelectuale ale elevilor, iar Jean-Marc Monteil ridica 
problema competiţiei şi a cooperării în cadrul unui grup, motivând că „simpla anticipare a 
unei interacţiuni competitive este suficientă pentru a da naştere unor reprezentări negative 
ale celuilalt, influenţând, la rândul lor, comportamentele ce decurg de aici”. 

Ca urmare, situaţiile de învăţare întemeiate pe cooperare sunt mult mai eficiente 
decât cele structurate competitiv; cooperarea în grup nu uniformizează conduitele 
membrilor săi, ci conduce la „crearea unui spaţiu social finalizat de o sarcină care le cere 
actorilor să stabilească o interdependenţă funcţională, necesitând conflictualizări cognitive 
minimale”. 

Având în vedere aceste premise, dezvoltarea motivaţiei învăţării se realizează atât 
prin valorizarea elementelor pozitive ale fiecărui elev în parte, cât şi prin construirea, pe 
această bază, a unei atitudini favorabile faţă de învăţare. 

Noul „profesorul-antrenor”, într-o şcoală incluzivă, are misiunea de a stimula 
dorinţa de învăţare, adică de a face din ştiinţă o enigmă şi de a cultiva enigma cu bună 
ştiinţă, dezideratul fiind să-l înveţi pe elev să înveţe. Învăţarea devine astfel un proiect 
personal al elevului, asistat de către „profesorul-antrenor” (organizator/ animator/ manager) 
al situaţiilor de învăţare eficientă, iar şcoala, un ansamblu de ateliere diversificate şi de 
tutorat sistematic. 
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La noi, Mircea Eliade anticipa deja o astfel de şcoală, care trebuia să devină 
„templu” şi „laborator” în acelaşi timp, iar Constantin Noica, într-o celebră reflecţie despre 
educaţie, sublinia rolul covârşitor al „antrenorului”, superior profesorului tradiţional şi chiar 
familiei.    

Esenţial este că teoria învăţării prin cooperare şi practicile corespondente se inspiră 
din teoria privind interdependenţa socială, care apare atunci când oamenii au obiective 
comune şi când rezultatele fiecărui individ influenţează acţiunile celorlalţi. Practic, 
interacţiunea dintre oameni este esenţială pentru supravieţuire. 

În mediul educaţional, aceste ipoteze se referă la interdependenţa socială născută 
din eforturile elevilor de a lega şi dezvolta relaţii pozitive sau de a-şi schimba 
comportamentul psihologic şi de a lega şi dezvolta relaţii pozitive sau de a-şi schimba 
comportamentul psihologic şi de a demonstra competenţe sociale. 

Modul în care sunt structurate activităţile bazate pe cooperare determină tipuri 
diferite de interacţiune dintre elevi care, la rândul lor, influenţează calitatea şi cantitatea 
rezultatelor acestor activităţi. 

Din această perspectivă, învăţarea prin cooperare implică ipoteza conform căreia 
modul în care sunt planificate activităţile determină calitatea interacţiunii dintre elevi. În 
plus, rezultatele activităţilor sunt consecinţe ale interacţiunii dintre elevi. Astfel, unul dintre 
elementele principale care trebuie creat în clasă este interdependenţa pozitivă sau 
cooperarea. Odată asigurat acest element, cooperarea duce la acumularea de interacţiuni 
pozitive, pe măsură ce membrii unui grup se încurajează şi se sprijină reciproc în procesul 
de învăţare. 

Cei care au formulat şi au susţinut această teorie şi practicile de învăţare echivalente 
sunt Kurt Lewin (1890-1947), Morton Deutsch şi fraţii David şi Roger Johnson. 

Morton Deutsch este „inventatorul” care a definit învăţarea prin cooperare şi a 
încadrat-o într-o teorie. În cercetările sale, el a conceptualizat cele trei tipuri de 
interdependenţă socială: pozitivă, negativă şi inexistentă. Cea pozitivă încurajează 
interacţiunea dintre persoanele care lucrează împreună, stimulând reuşita fiecăruia în 
atingerea obiectivelor comune, fiind denumită „interacţiune bazată pe cooperare şi 
stimulare”. Cea negativă se caracterzează prin obstrucţionarea reciprocă a membrilor unui 
grup de a atinge un ţel, fiind denumită „interacţiune bazată pe opoziţie şi competiţie”. 
Interacţiunea este inexistentă atunci când membrii unui grup lucrează independent. În 
procesul de învăţare, de exemplu, aceste tipuri de interacţiune diferite generează rezultate 
diferite. 
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                                                                       Prof. itinerant / de sprijin  
                                                                               Manuela CIUHANDU 
 

,,Fiecare este unic în felul lui și fiecare are altceva de oferit lumii. Găsește acel 

ceva care te face unic !” (Pera Novacovici) 

 Într-adevăr acesta este primul și cel mai important lucru pe care este bine să-l știm 

despre noi. Suntem unici și așa este firesc, normal. Avem fiecare cel puțin un dar pe care-l 

descoperim la un moment dat.  

Această unicitate are poziții diferite în viața noastră. Când suntem foarte mici credem în 

ea pentru că părinții ne spun deseori cât de minunați, cât de speciali suntem. Apoi ea își pierde 

din valoare, deoarece intrăm în contact cu alți copii, alte persoane și ne dorim să fim ca ei : să 

avem aceleași jucării, apoi aceleași haine, aceeași greutate, aceleași trăsături ale feței, aceeași 

inteligență, aceleași hobby-uri, aceleași mașini, etc. Până când este vorba despre jucării, aceste 

preocupări nu ne afectează atât de tare starea de bine, dar dacă vrem să avem aceleași trăsături 

ale feței sau aceeași inteligență cu ale colegei/colegului de clasă deja ne cam stricăm ”buna 

dispoziție”.  

 Soluția - să ne redescoperim unicitatea. Cum  facem asta ? - aflând cât mai multe lucruri 

despre noi înșine. Acele lucruri sunt ”bogățiile ” noastre interioare ( pe care sigur le avem), 

resursele care ne ajută să mergem pe drumul nostru în viață, să știm cum să procedăm în situații 

noi, ce fel de prieteni să ne alegem, ce activități putem face sau ne fac plăcere, ce meserie ne 

alegem, etc. Mai trebuie să știm ceva - ”bogățiile” interioare se pot schimba și se pot înmulți pe 

parcursul vieții, deci… Continuați să le căutați ! Cum le căutăm ? -  Putem fi 

ajutați de familie sau persoane specializate, ne putem observa reacțiile și 

comportamentele sau ne putem pune întrebări a căror răspunsuri să ne ajute. 

Căutarea și oferirea răspunsurilor diferă de la o vârstă la alta.   

,,Cine ești tu?” – O întrebare care ne este adresată de multe ori pe 
parcursul vieții. 
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 Putem fi ”copilul lui mami/tati” , ”Spiderman”, ”Ionel Popescu”…sau multe altele.  
,,Cine sunt eu?” …”Care este rolul meu pe Pământ ? ” - O întrebarea care apare în 

mintea noastră undeva pe la vărsta adolescenței. 
 

 ,,Crede în tine însuți, în unicitatea ta irepetabilă și în rostul tău în lume” 
 (C. Turner)   

EXERCIȚII DE REFLECȚIE PERSONALA 
Cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o a fost..................................................................... 
Cea mai neplăcută experiență a mea a fost........................................................................................ 
Cea mai bună soluție pe care am găsit-o în rezolvarea unei probleme a fost.................................... 
Mi-aș dori să învăț să fac................................................................................................................... 
Două lucruri pe care știu să le fac și-mi place să le fac sunt............................................................. 
Sunt o persoană valoroasă pentru că.................................................................................................. 
Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt....................................................................................... 
Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt...................................................................................... 
Îmi place mult să................................................................................................................................ 
Îmi doresc să...................................................................................................................................... 
Cel mai frumos lucru pe care l-am văzut a fost................................................................................. 
Cea mai importantă realizare din viața mea este............................................................................... 
 

EXERCIȚII DE IDENTIFICARE A RESURSELOR PERSONALE : 

1.Subliniază 5 trăsături care te caracterizează cel mai bine: 

cinstit, corect, curajos, modest, sincer, inteligent, harnic, cuminte, disciplinat, ordonat, politicos 

 

2. Ce trăsături pozitive ai dori să cultivi? 

optimism, sociabilitate, încredere în oameni, adaptabilitate, curaj, perseverență 

 
3.Completați: 
Cred în mine pentru că................................................................................................... 
Nu-mi place la mine....................................................................................................... 
Sunt fericit(ă) când......................................................................................................... 
Mă simt neliniștit(ă) când............................................................................................... 
Mă simt respectat(ă) dacă.............................................................................................. 
Sunt mândru(ă) de mine atunci când.............................................................................. 
Am încredere în mine atunci când..................................................................................................... 
 
4. Imaginează-ți că ești un copac (desenează-l!) și pe crengile sale sunt lucrurile pe care le 
știi despre tine în acest moment. Scrie pe frunzele copacului aceste lucruri. 
 
 
Bibliografie: 
Dezvoltare personală – Caietul elevului adolescent – CJRAE Vaslui 

69

Arcadele Psihologului



Provocări ale școlii de astăzi pentru formarea  
forței de munca a anilor de după 2030 

Profesor,  
ec.dr.ing. Dorina BOBIȘ 

 

 

      Unul din dezideratele actuale, poate cel mai 
mare, pe care îl are învăţământului general din 
România  este pregătirea elevilor pentru profesiile 
viitorului. Dar,  deși se constă că în şcoli se asigură 
o anumită pregătire teoretică a elevilor, ei nu sunt 
învăţaţi să aplice în deplină măsură cunoştinţele 
dobândite pentru a acţiona în contexte reale de 
viaţă, să elaboreze şi să realizeze proiecte şi 
programe de dezvoltare personală şi profesională, 
să-şi afirme drepturile, să-şi conştientizeze 
interesele, limitele şi nevoile. 

      Iniţial, noţiunea de 
competenţă a fost utilizată 
în învăţământul 
profesional-tehnic, ea 
având misiunea să 
constituie o punte de 
legătură între educaţie şi 
piaţa muncii, mai exact, să 
statueze abilităţile şi 
atitudinile necesare unui 
absolvent pentru a executa 
o anumită sarcină sau 
pentru a-şi asuma anumite responsabilităţi. 
Ulterior, noţiunea de competenţă a început să fie 
utilizată tot mai larg în învăţământul general, 
devenind un concept-cheie în proiectarea 
curriculară şi evaluarea rezultatelor învăţării. În 
evoluţia educaţiei axate pe formarea şi dezvoltarea 
competenţelor. 

      Este important ca toate competenţele-cheie să 
pună accentul și sa dezvolte gândirea critică, 
creativitatea, iniţiativa, rezolvarea problemelor, 
evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea 
constructivă a sentimentelor. 

      Competențele sunt importante prin prisma 
abilității de a aplica rezultatele învățării adecvat 
într-un context definit (educație, muncă, dezvoltare 
personală sau profesională). Competența nu 
reprezintă doar elementele cognitive (implicând 
utilizarea teoriei, conceptelor sau cunoștințelor 
tacite); ci, cuprinde aspectele funcționale (ce 
implică abilităţi tehnice), precum și atribute 

interpersonale (de exemplu, abilităţi sociale sau 
organizatorice) și valorile etice. 

      De realizarea acestui deziderat depinde viitorul 
elevilor de astăzi, deoarece dezvoltarea tehnologiei 
se realizează cu o viteză cum nu a mai fost vreodată 
în istoria omenirii, ceea ce determină 
imposibilitatea previziunii clare a structurii pieței 
muncii într-o perspectivă de un deceniu. Prin 
urmare, tinerii aflaţi la sfârşitul perioadei 
obligatorii de învăţământ şi formare trebuie să 
dețină aceste competenţele-cheie care  i-ar pregăti 
pentru viaţa adultă, în special pentru câmpul 

muncii, constituind 
totodată o bază pentru 
continuarea învăţării. 

      Tinerii vor dori să 
urmeze o carieră luând în 
considerare o analiză a  
oportunității și 
profitabilității pentru anii 
sau chiar deceniile care vor 
urma  și asta înseamnă 
alegerea un loc de muncă 
bine plătit care sa fie  cerut 

pe piața muncii în viitorul previzibil.  

      In scopul facilitării orientării tinerilor spre o 
carieră de dorit și alegerea lor să fie sustenabila în 
viitor , am selectat informații internaționale, avănd 
in vedere dezvoltarea economică globală.  Astfel, 
am luat în considerare date care sunt publicate 
anual de către Biroul de Statistică a Muncii  al 
Statelor Unite ale Americii. Aceștia eliberează 
previziuni privind creșterea ocupării forței de 
muncă atât în ansamblu, cât și pentru fiecare 
ocupație individuală pe o perioadă de 10 ani. Nimic 
nu este niciodată sigur și cele mai recente proiecții, 
care folosesc modele bazate pe date istorice până în 
2019, nu țin cont de impactul pandemiei de 
COVID-19.  Însă, previziunile de creștere 
aelaborate de Biroului de Stateistica a Muncii 
USA, numit BLS,  ne pot oferi o idee bună asupra 
unei perioade lungi de timp privind traiectoria pe 
termen lung a unei game uriașe de locuri de munca. 
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      Am selectat cinsprăzece locuri de muncă bine 
plătite pentru care se prognozează  o creștere 
semnificativă a cererii pe piața muncii în următorul 
deceniu. În sensul acesta, am definit „bine platite”  
locurile de muncă a căror salariu mediu în 2020, 
conform BLS, a fost peste salariul mediu din SUA, 

care era 68.703 USD în 2019. Și „bine plătit” 
înseamnă că BLS a proiectat că pentru acest job 
cererea va crește „mai repede decât media” sau 
„mult mai repede decât media” în următorii 10 ani. 
(Pentru referință, rata medie de creștere pentru 
toate ocupațiile este de 4%) 

1. Evaluator de risc în companiile de asigurări, cu un salariul mediu în 2020:111.030 USD. Rata de creștere 

estimată între 2019 și 2029:18% (mult mai rapid decât media) 

2. Inginer industrial – cu rol de optimizare și eficientizare a afacerii- salariul mediu în 2020:88.950 USD. Rata de 

creștere estimată între 2019 și 2029:10% (mult mai rapid decât media) 

3. Statistician , Salariul mediu în 2020:98.230 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:31% (mult mai 

rapid decât media) 

4. Manager Sisteme Informaționale (IS), nivel superior în cadrul departamentului de tehnologie a informației 

(IT) al unei companii. Salariul mediu în 2020:151.150 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:10% 

(mult mai rapid decât media) 

5. Analist Securitate Informațională. Salariul mediu în 2020:103.590 USD. Rata de creștere estimată între 2019 

și 2029:31% (mult mai rapid decât media) 

6.Manager financiar. Salariul mediu în 2020:134.180 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:15% 

(mult mai rapid decât media) 

7. Asistent medical autorizat (RN). Salariul mediu în 2020:75.330 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 

2029:7% (mai rapid decât media) 

8. Medic . Salariul mediu în 2020:115.390 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:31% (mult mai rapid 

decât media) 

9. Inginer vanzari, în companii care vând clienților produse sau servicii tehnologice complexe. Salariul mediu în 

2020:108.830 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:6% (mai rapid decât media) 

10. Ingineri software. Salariul mediu în 2020:110.140 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:22% 

(mult mai rapid decât media) 

11. Manager de marketing. Salariul mediu în 2020:141.490 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029:6% 

(mai rapid decât media) 

14. Administrator baze de date. Salariul mediu în 2020:98.860 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 

2029:10% (mult mai rapid decât media) 

15. Manager Relații Publice (PR). Salariul mediu în 2020:118.430 USD. Rata de creștere estimată între 2019 

și 2029:9% (mult mai rapid decât media) 

 

Bibliografie: 
https://www.bls.gov/emp/ 
https://www.census.gov/library/publications/2020/demo/p60-270.html 
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SZABO Raisa Francesca, cl. a VII-a B 

Prof. Oana BODIȘ  
 

In 2020 one virus appeared which 
affected us all. When I was in the 5th grade, I 
suddenly found out that we would have to stay 
at home for two weeks. The two weeks turned 
into a month. Only after this period we started 
some of the online courses, instead of just 
homework sent by our teachers. It was a 
confusing time for all of us, until we started all 
the online courses. 

It was the period when we didn't know 
yet what the virus was about, what the risks 
were, especially since we were forced to stay at 
home and we couldn't go anywhere except with 

a written justification. We have been restricted from any relations and social life, and thus, I couldn’t meet 
my classmates and my friends until 2021. 

 All this time, I stayed at home and thought about what all this meant to me. It meant being away 
from my friends and my teachers, not playing sports anymore, not going out and hanging out with each 
other. It meant being afraid to breathe when passing by a stranger in the street, for fear I might catch the 
virus. It meant worrying about the health of those around me. Being separated from my friends made me 
realize how important they are to me and this united us even more. I missed being back to school and 
worrying about tests and grades instead of worrying about my health.  I missed the school and all the 
activities related to it: cultural and sports events, festivities, camps. Even now we are still deprived of the 
possibility of using the laboratories. 

            And the mask! We have to wear the masks that prevent us from catching the virus. We all understand 
that, after more than two years of pandemic. But how can we not hate it? We can’t see each others’ faces and 
smiles, we can’t understand what we are saying to each other, we can’t breathe, we can’t scream, we can’t 
laugh! We have to stay away from each other if we want to eat or drink for fear of getting sick. And it seems 
that this state of uncertainty is not over yet.  

 I think that this was a period of awareness for all of us, even of maturation for some. At this point I 
don’t know how long it’s going to be until it is all over. I wish all my colleagues and teachers to be healthy 
and the next school year to be as rich in experience as possible TOGETHER .  

          When all the restrictions are gone, I want to have as many extracurricular activities as possible at school 
after lunch. I want to do them all: painting, swimming, studying musical instruments or singing in the school 
choir. I can't wait to get back to a normal school life! 

I know that this year the school yard will be redesigned, but I still want our school to have a swimming pool 
where we can have access to in the afternoons, as well as at weekends. I want them all back! We all want 
them all back! It’s our whole world. We need it! 
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         Prof. dr. Diana CRISTEAN 

 Viața a apărut în apă, a evoluat în apă și nu poate exista în absența apei! 

Apa potabilă* – bună 
pentru consumul uman – 
alimentar, pentru 
curățenie corporală, a 
locuinței, prepararea 
mâncării 

*gr. potamos= râu 

Cum se obține apa potabilă? 
 
APĂ DE RÂU                                       APĂ POTABILĂ                              LOCUINȚE 
 
 

epurare 

Eunice BACIU, clasa a V-a B 
”CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ” (machetă) 

distribuție 

De ce? Deoarece apa: 
- hidratează 
- este principalul lichid al organismelor vii 
- uniformizează temperatura corpului 
- principalul solvent din organismele vii, implicit din corpul 
uman 
          

Modalități de economisire și reducere a poluării apei: 
- consumul rațional în gospodărie 
- colectarea apei de ploaie pentru udarea grădinilor, ghivecelor 
- evitarea aruncării de orice fel de gunoi în apă 
- evitarea aruncării de apă menajeră în râuri 
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prof. Maria-Denisa COSTEA 

       În urma expozițiilor desfășurate în primul semestru al anului școlar 2021-2022, i-am 

provocat pe câțiva dintre elevii pasionați de artă să ne povestească despre ce înseamnă arta 

(pentru ei), cum au început ei să creeze, care a fost/este motivația și ce intenționează să 

transmită printr-un desen, printr-o pictură sau prin orice creație handmade. 

 

 
     La finalul semestrului I, în cadrul unei ore de desen, Alexia a hotărât să-mi prezinte creațiile 
sale hand-made, respectiv bijuteriile realizate în timpul liber. Minuțiozitatea, pasiunea și răbdarea 
cu care realizează delicatele bijuterii pune în valoare pietrele semiprețioase, des folosite de către 
ea. 
 
Maria Costea:  Ce înseamnă arta pentru tine? 
Alexia Danci: Pentru mine, arta este o modalitate potrivită de a-mi exprima liber opiniile, 
sentimentele și ideile.    
 
M.C.: Ce scop are arta în viața unui elev? Este aceasta importantă în dezvoltarea și exprimarea 
sinelui?  
A.D.: Consider că arta este foarte importantă în dezvoltarea personală a unui elev, dar nu 
în toate cazurile. Mulți văd arta ca fiind copleșitoare și nu acordă timp sau interes unei astfel 
de materii. Scopul artei este deschiderea orizontului elevilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă 
alte perspective și pentru a le accepta. Acest aspect împiedică mulți elevi să își dea interesul 
la orele de desen din școală, din punctul meu de vedere. 
 
M.C.: Când simți nevoia sau dorința de a crea ceva? La ce vârstă ai început să desenezi, să pictezi, 
etc.? 
A.D.: De obicei, desenez mai mult la școală decât în timpul liber. Există momente spontane  
când îmi vine o idee, și vreau să o transpun pe foaie, sau când mă preocupă design-ul de 
bijuterii. 
 
M.C.: Ce manieră artistică te atrage cel mai mult? De ce? 
A.D.: Pe lângă desen și design de bijuterie, mereu am fost interesată de muzică, deoarece o 
consider un mijloc ascuns de a-ți afișa sentimentele pe foaie, a căuta un ritm potrivit și, mai 
apoi, a putea împărtăși creația și cu alți oameni. Prin această modaliatate artistică, reușesc 
să mă descarc cel mai bine atât de negativitate, cât și să mă deconectez de lumea exterioară. 
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M.C.: De obicei, ce intenționezi să transmiți în creațiile tale? 
 
A.D.: De obicei, doresc să transmit o multitudine de emoții. Las interpretarea lucrărilor mele 
la latitudinea privitorului, cu scopul de a provoca mister și îndoială în mintea acestuia. 
 
 
 
M.C.:Ai visat vreodată la posibilitatea de a urma o carieră în domeniul artistic sau ai vrea să 
păstrezi desenul/pictura/design-ul pe calculator/design-ul de bijuterie ca un hobby? 
 
A.D.: Da, m-am gândit în multe momente la dezvoltarea acestei pasiuni într-o preocupare 
sau poate chiar într-o carieră. Momentan rămâne un plan de rezervă pentru viitor, în cazul 
în care rămân fără opțiuni sau un job part-time ca vânzător de bijuterii hand-made. În cazul 
în care voi ajunge să profesez într-un asemenea job, ținta mea rămâne publicul adolescent. 
 

 

         
Bijuterii hand-made realizate de eleva Danci Alexia (a VII-a B) 

      

 
  Carina este una dintre cele mai preocupate eleve la disciplina Educație plastică. Desenul 
reprezintă, pentru ea, metoda cea mai propice de exprimare și comunicare. 
 
Maria Costea: Ce înseamnă arta pentru tine? 
Carina Oprea: Pentru mine arta este viața mea, este ceva ce-mi place să fac. Este iubirea 
vieții mele. 
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M.C.: Ce scop are arta în viața unui elev? Este aceasta importantă în dezvoltarea și exprimarea 
sinelui?  
C.O.: Da, arta este importantă, chiar dacă te-ai specializat într-un alt domeniu decât arta. 
Te ajută să înțelegi lucrurile logic. 
 
M.C.: Când simți nevoia sau dorința de a crea ceva? La ce vârstă 
ai început să desenezi sau să pictezi? 
C.O.: Eu, când desenez, mă ghidez după sentimente. Acestea 
mă ajută să îmi dau seama ce vreau să transmit prin desen. 
 
M.C.: Ce manieră artistică te atrage cel mai mult? De ce? 
C.O.: Desenul în creion și cărbune este maniera cea mai 
potrivită pentru mine, deoarece reușesc să mânuiesc aceste 
instrumente cu brio. 
 
M.C.: De obicei, ce intenționezi să transmiți în creațiile tale? 
C.O.: Cele mai multe creații de ale mele transmit bucurie și 
curiozitate, dar am și altele în care regăsim tristețe și 
supărare (uneori și frică). 
 
M.C.: Ai visat vreodată la posibilitatea de a urma o carieră în 
domeniul artistic sau ai vrea să păstrezi desenul ca hobby? 
O.C.: Desigur! De la vârsta de 10 ani îmi doresc să devin o 
desenatoare celebră.  
 

 

 

 
     Ariana este o elevă foarte silitoare, din clasa a V-a B, care este înzestrată cu o îndemânare aparte 
în ceea ce privește tehnica grafică în creion. Minuțiozitatea și implicarea o putem observa în 
lucrările sale, purtătoare de mesaje și idei, de sentimente și trăiri. Intensitatea cromatică, 
contrastele puternice și armonia compozițională constituie esența în lucrările Arianei, precum și 
subiectele cu tematica naturii. 
 
Maria Costea: Ce înseamnă arta pentru tine? 
Ariana Cherciu: Pentru mine arta înseamnă un mod creativ de a-mi exprima sentimentele 
sau o modalitate de a mă relaxa. 
 
M.C.: Ce scop are arta în viața unui elev? Este aceasta importantă în dezvoltarea și exprimarea 
sinelui?  
A.C.: Scopul artei în viața unui elev este de a-și exprima sentimentele, de a se relaxa, de a-și 
dezvolta creativitatea sau pur și simplu de a crea ceva ce îi place sau ce îl face fericit. Eu cred 

”Spuneți nu drogurilor!” 
Carina Oprea (clasa a VI-a B) 
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că arta este importantă în dezvoltarea și exprimarea sinelui, deoarece atunci când cineva 
dorește să-și exteriorizeze sentimentele, o poate face prin artă.  
 
M.C.: Când simți nevoia sau dorința de a crea ceva? La ce vârstă ai început să desenezi sau să 
pictezi? 
A.C.: Eu simt nevoia sau dorința de a crea ceva atunci când găsesc în natură sau pe internet 
ceva ce îmi place, ce mă interesează sau atunci când vreau să-mi exprim sentimentele, ori în 
lipsă de ocupație. Eu am început să desenez pe 
la vârsta de 6 ani. 
 
M.C.: Ce manieră artistică te atrage cel mai mult? 
De ce? 
A.C.: Pe mine cel mai mult mă atrage desenul 
grafic (alb-negru sau color), deoarece consider 
că mi se potrivește această manieră de lucru și 
îmi place. 
 
M.C.: De obicei, ce intenționezi să transmiți în 
creațiile tale? 
A.C.: Eu încerc să transmit sentimente sau să 
desenez lucruri care îmi plac. 
 
M.C.: Ai visat vreodată la posibilitatea de a urma 
o carieră în domeniul artistic sau ai vrea să 
păstrezi desenul ca hobby? 
A.C.: Când mă gândesc la artă, eu o privesc ca 
un hobby, dar sunt și momente când chiar visez 
la o carieră. 
                              

 

 

Desene grafice (temă liberă) realizate de eleva clasei a V-a B, Ariana Cherciu 
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