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Fii tu însuți schimbarea
pe care vrei să o vezi în lume.”
—Mahatma Gandhi

Este al doilea număr
dintr-o revistă şcolară ...la distanţă de zece
ani faţă de primul numar,
din 2008, mirajul cuvintelor tipărite şi răspândite pretutindeni şi-a găsit
loc aici, in filele miracolului repetabil al generaţiilor de elevi, de profesori, mereu alţii, în
structura aceluiaşi tipar
uman.
Drum bun celor care
s-au încumetat în încercarea de a se face pe ei
mai buni şi de a construi
o societate mai nobilă
prin folosirea logosului
care a fost cea mai mare
forţă, încă de la început!

Le dorim elevilor şi profesorilor de la Liceul
Tehnologic „Decebal”
mult asteptatele realizări
preţioase, convinşi fiind
că acestea le vor consolida sentimentul demnitatii care-i animă şi că ele
vor fi urmate de nenumărate alte gânduri, idealuri, toate într-un univers
de ecouri. Ecouri pe care
le dorim cu rezonanţe, în
speranţa că vom reuşi să
schimbăm, macar pentru
o clipă, lumea din jur.
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Povestea locului meu
Dacă dorești să ajungi în
locul în care începe povestea mea,
va trebui să mă urmezi, căci te voi
conduce spre el, te voi ajuta să-l
cunoști și te voi face să înțelegi de
ce îmi este atât de drag.
În sud-vestul României, în
județul cunoscut pentru cel mai
vechi teatru românesc și pentru
prima stațiune balneară din țară Caraș - Severin, se află orașul meu
- Caransebeș. 40 de kilometri îl
despart de Reșița (reședința de
județ), 104 kilometri - de
Timișoara și aproape 500 de kilometri de București.
Situat într-o zonă depresionară,
în frumoasa vale a Timișului, Caransebeșul este înconjurat de
munți: la vest Munții Semenicului,
ale căror culmi Dealu Mare și Corcana ajung până aproape de oraș;
la nord Masivul Poiana Ruscă, iar
la est Munții Țarcu. Aflat la o altitudine medie de 280 m, orașul meu
are o climă blândă, cu influențe
mediteraneene. Cel mai mare râu
al Banatului, Timișul, se unește cu
râul Sebeș în dreptul Cransebeșului.
În vechime, Caran și Sebeș au
fost două așezări distincte, situate
de o parte și de alta a Timișului.
Cuvântul de origine celtică ''caran''
înseamnă ''loc de piatră'', iar
''sebeș'' - de origine maghiară,
înseamnă ''iute, repede''. Dar nu
pot să nu amintesc de celebra
legendă care atribuie numele Caransebeș marelui poet antic
Ovidiu. Acesta, aflat în turnul de la
Ruieni, s-ar fi arătat foarte încântat
de priveliștea din fața ochilor și ar
fi spus: Cara mihi sedes!, cuvinte
în limba latină, care înseamnă ținutul meu iubit! Nu este singura
legendă care încearcă să explice

numele orașului meu, căci se pare
că în vechime, în zona de la Podul
Gării, se afla un târg, iar numele
orașului ar veni de la târgul de caravane cu han de pe apa Sebeșului,
care se ținea aici. Dar ''caran'' mai
înseamnă și ''negru''... și iată cum
orașul meu este o legendă fără de
sfârșit.
Legenda începe cu mii de
ani în urmă, căci zona Caransebeșului a fost locuită din cele mai
vechi timpuri. Descoperirile arheologilor au scos la iveală unelte
din paleoliticul superior, așezări
neolitice timpurii precum cele din
cultura Vinca din zona Balta
Sărată, care datează din anii 48004600 î.Hr., sau piesele de bronz
descoperite pe Dealul Mare din
epoca mijlocie a bronzului. Oficial, însă, prima atestare documentară a orașului meu a fost în 1289.
De-a lungul istoriei lui, orașul a
fost devastat de turci, a fost bântuit
de ciumă, a suferit de pe urma inundațiilor, dar a rezistat, căci oamenii nu l-au părăsit și astfel,
astăzi, Caransebeșul are o populație de 28 000 de locuitori.
Români, romi, ucraineni, germani
și alte naționalități trăiesc aici și se
bucură împreună de frumusețea
acestui loc de poveste.

Caransebeșenii își mai
spun și gugulani. De la Gugulania
- o țară veche, veche, care există
de peste 2000 de ani, dar care nu e
trecută pe nicio hartă. Ea are capitala aici, la Caransebeș. Gugulanii
se trag de la muntele sacru al lui
Zamolxe- Vârful Gugu, din Munții
Godeanu. Gugulania se întinde de
la Valea Bistrei, începând de la
Bucova la Caransebeș, culoarul
Timiș - Cerna, până la Teregova,
Rusca, Valea Higegului, Munții
Godeanu, până la izvoarele râului
Bistra. În Gugulania forma de relief care predomină este muntele.
Gugulanii sunt oameni harnici și
făloși, care păstrează cu sfințenie
tradițiile din moși-strămoși. Toamna, ei organizează un târg la Caransebeș - Toamna la gugulani,
unde fiecare gospodar se laudă cu
ce are mai bun în ogradă: produse
agricole, lactate, produse apicole,
iepuri, ovine și caprine, bovine și
cabaline de rasă, chiar și păsări
exotice. Mari iubitori de muzică
populară românească, gugulanii
petrec până târziu în noapte pentru
a celebra recolta și bogăția pământului primit din străbuni. Cei vii
petrec cu foc, dar primăvara - o
dată cu renașterea naturii - nu-i
uită pe cei morți, căci în Joia Ma-
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și cabaline de rasă, chiar și păsări
exotice. Mari iubitori de muzică
populară românească, gugulanii
petrec până târziu în noapte pentru a celebra recolta și bogăția pământului primit din străbuni. Cei
vii petrec cu foc, dar primăvara o dată cu renașterea naturii - nu-i
uită pe cei morți, căci în Joia Mare, la miezul nopții, aprind în cimitire un foc ritualic - ard niște
lespezi de lemne, pentru a încălzi
sufletele celor ce-și au odihna
veșnică în morminte. Unii aprind
focurile în noaptea de miercuri
spre joi și acestea ard în cimitire
toată noaptea, alții se duc pe dealurile din împrejurimi și aprind
acolo focurile lor - reminiscență a
vechii tradiții amintite. Apoi, în
prima duminică de după Paște,
organizează Ruga de la oraș, numită și Nedeie. La origini, Nedeile
erau urcări pe munte cu semnificație magico-mitică, de legătură
cu divinitatea, însemnând comuniunea cu Nedeia Cetate. Nedeia
Cetate se afla într-un spațiu spiritual și reprezenta cetatea care proteja pe daci în planul spiritual,
forța protectoare nevăzută. Și iată
cum, într-un municipiu din România anului 2017, se păstrează tradiții vechi de mii de ani, iubite de
caransebeșeni și pentru masa îmbelșugată de la care nu lipsesc
supa de pui cu tăiței, sarmalele de
varză acră, ardeii umpluți cu sos
de roșii, fripturile, paneurile, mititeii și grătarele, prăjiturile, răchia
sau berea.
Caransebeș - locul în care începe povestea mea- este locul în care au început și poveștile unor oameni de seamă ai României: generali, scriitori, artiști, profesori, oameni de știință sau ai Bisericii. Aș
vrea să amintesc numele lor și să
încep cu generalul Ioan Dragalina, eroul din primul război mondial decorat de regele Ferdinand I
al României pe patul de spital cu
Ordinul Mihai Viteazul. Caranse-
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beșenii nu l-au uitat, se mândresc
cu el și i-au ridicat o statuie în cel
mai vechi parc al orașului, topind
statuia de bronz a împăratului
Franz Joseph. Nu au cum să-l uite
nici pe C.D. Loga, căci numele
lui îl poartă una dintre cele mai
importante școli ale orașului, el
fiind cunoscut drept unul dintre
cei mai de seamă reprezentanți ai
generației de intelectuali iluminiști, care au luptat pentru a organiza în limba română învățământul din Banat. A tradus cărți de
cult, manuale și a alcătuit o gramatică ce a contribuit la fixarea
normelor limbii literare. Un alt
general, Traian Doda- omul care
vorbea fluent șase limbi, s-a luptat
toată viața pentru drepturile și libertățile românilor din Banat și
pentru înființarea unui liceu cu
predare în limba română la Caransebeș. În onoarea lui, s-a inaugurat în 1919 școala care astăzi îi
poartă numele. Statuia din centrul
orașului amintește de omul care în
fiecare după-amiază, la ora cinci,
servea ceaiul și care dădea o coroană copiilor care-i spuneau o
poezie în limba română. Să nu-i
uităm nici pe dascălul George
Buitu - primul român care a studiat la Roma, nici pe Wilhelm Klein - arheolog, sau pe Nicolae Corneanu - mitropolit al Banatului,
sau pe Mihail Halici - autorul
unui dicționar foarte important
pentru istoria literaturii române.
De numele orașului nostru s-au
legat și destinele unor oameni care
l-au purtat (sau încă îl poartă) în
suflet, pentru totdeauna - aș dori
să îi amintesc pe: Sorin Titel scriitor, George Suru - poet, Cornel Ungureanu, Cornelia Ștefănescu - critici, Miron Cristea - patriarh, Corneliu Baba - pictor, Nechifor Mihuța, Ion Luca Bănățeanul - folcloriști, Niky Popovici,
Antoniu Sequens, Dimitrie Cosma
- dirijori, Ștefan Popa Popa's - caricaturist, Liviu Groza - istoric,

Coco Galescu - alpinist și - nu în
ultimul rând - Sorin Grindeanu prim-ministru al României din 4
ianuarie 2017 .
Orașul meu se mândrește și cu
dascălii lui de renume, începuturile învățământului din Caransebeș
fiind în strânsă legătură cu viața
religioasă a sec. al XIII -lea. Astfel, la școala romano-catolică din
oraș, prin secolul al XVI-lea, au
fost dascăli Ștefan Herce și Efrem
Zăcan, cei care au contribuit la
traducerea Paliei de la Orăștie
(1582). Ștefan Velovan a fost un
eminent pedagog care a condus
Institutul pedagogic diecezan, cel
înființat la inițiativa episcopului
Ioan Popasu. Vasile Mândrean profesor al Școlii civile din Caransebeș, a tipărit un manual de
gramatică, care a fost foarte apreciat în epocă (sfârșitul sec. al XIX
-lea). Mai trebuie să amintim numele unor dascăli şi cărturari de
seamă, ce au slujit Şcoala de Dascăli din Caransebeş: Nicolae Stoica de Haţeg, Iuliu Vuia, Enea Hodoş, Patriciu Dragalina, Vasile
Goldiş, Pavel Jumanca, Antoniu
Sequens, Gheorghe Neamţu.
Dar... gata cu școala! Ai obosit
și e timpul să plecăm la o plimbare. Te duc în Teiuș, parcul care a
fost dintotdeauna loc de recreație
pentru caransebeșeni. Legenda
spune că numele lui vine de la pădurile de tei care acopereau în trecut dealurile din zonă. Dar Teiușul
are și azi ce arăta: Parcul Monumental de Sculptură în Lemn cunoscut și ca Parcul celor 33 de
sculpturi în lemn. Este o atracție
pentru turiștii dornici de frumos,
încă din 2003 - anul inaugurării.
Pentru că mai multe sculpturi au
mesaj creștin, în parc a fost ridicată și o bisericuță de lemn în stil
maramureșean, lăcaș de cult închinat Sf. Ioan Botezătorul. Caransebeșul mai are un parc cu
sculpturi - Parcul Monumental
de Sculptură în Andezit, care
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plimbare. Te duc în Teiuș, parcul
care a fost dintotdeauna loc de recreație pentru caransebeșeni. Legenda spune că numele lui vine de
la pădurile de tei care acopereau în
trecut dealurile din zonă. Dar Teiușul are și azi ce arăta: Parcul Monumental de Sculptură în Lemn cunoscut și ca Parcul celor 33 de
sculpturi în lemn. Este o atracție
pentru turiștii dornici de frumos,
încă din 2003 - anul inaugurării.
Pentru că mai multe sculpturi au
mesaj creștin, în parc a fost ridicată
și o bisericuță de lemn în stil maramureșean, lăcaș de cult închinat
Sf. Ioan Botezătorul. Caransebeșul
mai are un parc cu sculpturi - Parcul Monumental de Sculptură în
Andezit, care cuprinde 11 sculpturi
ale unor artiști străini. A fost inaugurat în 2013. Să revenim totuși în
oraș, căci aici poți vedea Monumentul Revoluției din 1989, ridicat în amintirea eroilor Revoluției
din decembrie 1989; sau Monumentul Partizanilor (închinat luptei împotriva comunismului) care
se află aproape de una dintre cele
mai valoroase clădiri ale orașului Sinagoga Beit El, construită în
1893, cu o arhitectură neogotică.
Lângă Liceul Traian Doda se află
statuia Pro Patria - un simbol al
binelui care învinge întotdeauna
răul. Este o capodoperă a orașului,
un omagiu adus celor căzuți în luptă. Orașul meu are nenumărate clădiri istorice, cu o arhitectură deosebită, care atrage atenția oricărui turist. Amintesc mai întâi clădirea
Primăriei, construită în 1903, în
stil baroc. Apoi clădirea Poștei, a
Judecătoriei, a Casei de cultură
George Suru (aici avem Galeria de
artă Corneliu Baba, care găzduiește
numeroase vernisaje); de asemenea,
clădirea în care funcționează Muzeul de Etnografie și al Regimentului de Graniță, cu o arhitectură
în stil provincial austriac, unde se
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poate vedea - pe lângă topoare de
piatră, ceramică din neolitic, obiecte din săpăturile de la Tibiscum;
arme albe și de foc; unelte agricole,
de pescuit, pentru țesut, port popular, țesături, icoane pe sticlă și lemn
- o piesă unică în România "Silenul
de la Tibiscum" (o reprezentare a
zeului Dionysos sau Bacchus, zeul
vegetației). În finalul plimbării
noastre te duc în inima orașului,
pentru a vedea Arcul Unității Spiritual Creștine - un simbol al unității celor două biserici care sunt
atât de aproape una de alta, încât
par a fi într-o confruntare. Între ele
este o distanță de 8,4 m - cea mai
mică din lume între o biserică ortodoxă și una romano-catolică.
Dacă vii la Caransebeș în al
doilea week-end din septembrie,
atunci vei nimeri chiar în mijlocul
petrecerii. Timp de câteva zile, gugulanii își sărbătoresc orașul la Serbările Cetății. Ai ce vedea: domnițe, cavaleri medievali, premiere cinematografice, teatrale; ai ce auzi:
trupe celebre de folk, rock sau dance, muzică populară și muzică
ușoară; ai ce mânca (sau doar mirosi): tocănițe, grătare, mici, gogoși, clătite sau turtă dulce - și, mai
apoi, ai și ce povesti.
Lupșa Denisa-Maria: Povestea locului meu a însemnat pentru mine o
bucurie, căci îmi place să desenez
și să fotografiez. Astfel am putut să
arăt ce știu unui juriu care a apreciat lucrarea echipei mele și ne-a
dat o notă care ne-a adus Premiul
I. Și am aflat atâtea lucruri noi!
Hana Alexandru: Pentru mine
Povestea locului meu a însemnat
multă muncă. Doamna învățătoare
și doamna profesoară ne-au încurajat și ne-au sprijinit, la fiecare
pas. Chiar am aflat lucruri pe care
nu le știam despre orașul meu! Ce
istorie bogată are!
Hrebenciuc Cristina: Este o întrecere la care am participat cu tot

sufletul. Ne-am străduit să fim interesanți, originali. Cei mai buni!
Nu știu dacă am reușit, dar eu sunt
mândră de echipa mea de gugulani.
E cea mai bună! Ce am aflat nou?
Nu știam de unde vine numele de
''gugulani''. Acum am aflat.
Voron Larisa: Am aflat legenda
numelui orașului meu, Caransebeș.
Nu m-am întrebat niciodată de ce
orașul meu poartă acest nume. Îmi
place legenda. Sunt mândră că sunt
din Caransebeș!

Echipa: Lupșa Denisa-Maria, Hana
Alexandru, Hrebenciuc Cristina, Voron

Larisa
Profesori- coordonatori: Bistrean
Călina, Lupșa Ionela
Liceul Tehnologic DECEBAL, Caransebeș, Zona Caransebeș
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Interviuri

Între cer și pământ - interviu cu alpinistul
Cornel Galescu
În "Povestea locului meu" ne-am propus să ajungem cât mai sus. Gândul nostru a urcat, a urcat și s-a
oprit aproape de nori, foarte sus, pe culmile celor mai înalți munți, unde a dat de Cornel Galescu, omul care a
dus steagul României pe cele mai înalte culmi muntoase ale lumii și care a realizat zeci de premiere
românești și mondiale în alpinism și expediții.
Născut la Caransebeș pe 26 decembrie 1964, Cornel Galescu - Coco pentru prieteni, de profesie inginer (a absolvit Facultatea de Calculatoare, Timișoara) - are un palmares care îl așază printre cei mai valoroși alpiniști ai României și ai lumii: în 1990 a cucerit în Caucaz 6 vârfuri de peste 5000 de m. În 1993 - premieră mondială în Turcia, atinge vf. Kackar (3.937m); urmează Alaska, Anzi, Alpii Italieni, Laponia (Suedia).
În 2003 atinge 8848 de m pe Everest (North Face), cu prima echipă integral românească. 2007 - Polul Nord,
2011 Polul Sud, 2012 Kilimanjaro - Africa.

1) Mai există munți importanți pe Terra neexplorați de Coco Galescu?
C. G.: Cochetez cu ideea de a urca cel mai înalt vârf de pe continentul Australia – Oceania (singurul
continent unde n-am ajuns încă) și anume Carstens Pyramid din Papua Noua Guinee. Mă gândesc în viitor să
revin în Himalaya, unde sunt atât de multe vârfuri neurcate!
2) Ai copilărit printre blocurile cu pereți de beton din Cartierul Cazărmii. Cum s-a născut pasiunea
pentru escaladarea pereților de stâncă?
C. G.: Cu aventura te naști în sânge. Eu am crescut într-un cartier de blocuri construite în comunism,
însă nu departe, mergând pe calea ferată, este Timișul, apa care străbate orașul. Ca mulți alți copii, eram pasionat de pescuit și, inevitabil, mergeam în natură, colindam pădurile, să găsesc bețe de alun din care să-mi
confecționez undițe. Am învățat să mă orientez în teren, să-mi antrenez curajul, să rezist fără mâncare sau
apă. O mare influență asupra mea a avut-o lectura de călătorie : Jack London, Karl May, Mark Twain, Jules
Verne etc. Acolo, între pereții de beton ai blocului, reușeam să devin liber, prin accesul la cele mai teribile
peripeții, la personajele fabuloase și la zonele îndepărtate. Am învățat să visez și să cred că într-o zi tot acest
vis poate deveni realitate. Când am ajuns prima oară în Alaska mă ciupeam să conștientizez că nu e vorba
doar de imaginație. Iar atunci când mi-a apărut în față Everestul, am simțit că intru în poveste. De atunci toată
viața mea se derulează între vis și realitate.
3) Muntele te poate ucide în orice clipă, dacă ești neatent. Ce este esențial în echipamentul unui alpinist?
C. G.: Experiența și informarea corectă te ajută să găsești ceea ce ai nevoie pentru a transforma
cățărarea în plăcere. Legat concret de echipamentul pentru munții mari, acesta se compune din: coardă de alpinism, ham de asigurare, cască de protecție, carabiniere, piolet și colțari pentru urcarea pe gheață, pitoane. În
plus, este esențial să ai la tine rucsac, cort de altitudine, sac de dormit, izolir, bocanci speciali, parazăpezi,
primus de gătit, oală și lingură, ochelari de protecție, cremă de soare, trusă de prim-ajutor. Îmbrăcămintea
pentru altitudine reprezintă un capitol important.
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primus de gătit, oală și lingură, ochelari de protecție, cremă de soare, trusă de prim-ajutor. Îmbrăcămintea
pentru altitudine reprezintă un capitol important.
4) Există vreun moment în care ți-a fost teamă de munte?
C. G.: De munte în sine nu mi-a fost frică niciodată. Am plecat spre el cu sufletul deschis, fie că s-a
numit Muntele Mic sau Himalaya. Dar, acolo fiind, am simțit teama în diverse conjuncturi. Frica, în general,
este importantă, fiindcă îți spune cât de departe poți să te avânți, te atenționează cu privire la anumite aspecte.
Creierul uman simte când obstacolul ivit este peste puterile tale. Atunci intervine analiza și inteligența, stimulate de adrenalină. Felul în care știi să gestionezi contactul cu dificultățile te poate duce la performanță sau la
dezastru. O experiență bună și o atenție sporită pot fi arme în favoarea ta, acolo sus, pe creste. Sigur, au existat multe momente de cumpănă. Am fost luat de avalanșe sau surprins de furtuni când nu aveam unde să mă
ascund. Am rămas agățat în pereți mari și vedeam noaptea cum se apropie și mă învăluie. Am suferit împreună cu alți colegi în momente cruciale. Dar tocmai pentru aceste aspecte este alpinismul frumos. Te obligă
să rămâi treaz, cu simțurile aprinse la maxim.
5) Există - cu singuranță - o ascensiune care te-a făcut să te consideri un alpinist împlinit. Care a fost
muntele-vis al vieții tale?
C. G.: Muntele Ama Dablam din Himalaya, pe care l-am urcat în 2005, este printre preferințele mele
privind ascensiunile tehnice. El se află în Parcul Natural Sagarmatha din Nepal, foarte aproape de Everest.
Alura sa impunătoare și toată experiența trăită acolo mi-au transmis acel sentiment de împlinire după care
aleargă orice alpinist. Faptul că nu am folosit șerpași sau organizare comercială mi-a adus un plus de satisfacție. Doi oameni, trei săptămâni, vârful Ama Dablam! Ascensiunea a fost o
premieră românească.
6) Există alimente permise și alimente interzise pentru alpiniști?
C. G.: Despre alimente la altitudine se poate vorbi foarte mult. Este o
temă preferată atunci când fac prezentări video cu public. Se știe că la frig mâncarea ce conține apă îngheață și este normal să nu cari cu tine așa ceva. În general, folosim fructe uscate, carne uscată, cereale, supe la plic, ciocolată, conserve.
La altitudini mari nu se găsește apă în stare pură, așa că suntem obligați să topim
zăpadă pe aragaze micuțe (numite primusuri) și s-o transformăm în lichid pentru
ceai sau supă.
7) Crezi că va veni o zi în care vei fi nevoit să renunți la acest sport? Ai
avut vreodată de ales între familie și alpinism?
C. G.: Alpinismul a devenit pentru mine un mod de viață. Nu cred că aș putea renunța vreodată la el.
E posibil să las puțin mai jos stacheta pretențiilor odată cu înaintarea în vârstă, dar nu mă văd trăind fără
proximitatea munților. Legat de familie - soția și copiii mei stau cu sufletul la gură atunci când se naște un
nou proiect în munții mari, dar sunt conștienți că această pasiune mă menține activ și puternic. Fără acest “
hobby “ sunt apatic și irascibil…mă simt încorsetat.
8) Ecranul calculatorului nu poate înlocui trăirea vie, contactul cu realitatea. Ce recomanzi generațiilor de copii și de părinți(!) - care astăzi se luptă cu monștri de pixeli, escaladează munți cu mouse-ul,
comunică prin tastatură și speră să atingă performanțe doar în întrecerile virtuale?
C. G.: Acești stimuli artificiali sunt înlocuitori falși și foarte periculoși ai stărilor pure de adrenalină. Organismul uman are în memoria sa ancestrală contactul cu natura și cu mediul curat de milioane de ani. În perioada modernă se tot încearcă înlocuirea trăirii naturale cu experiențe virtuale, dar, când aparatele sunt scoase
din priză, revenim în mediul normal, care tinde să ne sancționeze. Telefonul și calculatorul trebuie folosite
doar în scopuri eficiente și în perioade limitate. Cel ce descoperă orizonturile largi și generoase o să recunoască definitiv superioritatea mediului real în fața celui virtual. Curajul nu are legătură cu calculatorul, ci cu
obstacolele palpabile. Doar acestea pot antrena în mod eficient ființa umană. Depărtarea de natură este un
pericol pe care omenirea trebuie să-l conștientizeze cât se poate de repede.
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Utilizate doar în scopuri eficiente și în perioade limitate. Cel ce descoperă orizonturile largi și generoase o să
recunoască definitiv superioritatea mediului real în fața celui virtual. Curajul nu are legătură cu calculatorul,
ci cu obstacolele palpabile. Doar acestea pot antrena în mod eficient ființa
umană. Depărtarea de natură este un pericol pe care omenirea trebuie să-l
conștientizeze cât se poate de repede.

Echipa: Lupșa Denisa-Maria, Hana Alexandru, Hrebenciuc Cristina,
Voron Larisa
Profesori- coordonatori: Bistrean Călina, Lupșa Ionela
Liceul Tehnologic DECEBAL, Caransebeș, Zona Caransebeș

La pas prin Bucovina
Totul poate începe printr-o singură dorinţă de a avea o vacanţă de
neuitat. Eu am hotărât să plec singură cu trenul spre lzvoarele Sucevei,
la 4 km de Ucraina . Ce caut acolo? Acolo am crescut, acolo am facut
primi paşi. lubesc enorm locul acela şi vă îndemn să mergeţi şi voi. De
ce? Pentru că veţi avea parte de o vacanţă de neuitat. Plaiurile Bucovinei
vă vor ramane în inimă. E un loc plin de tradiţie şi iubire . Pe lângă peisajul de vis care îţi corupe inima şi nu mai poţi să te desparţi de acel loc,
mai sunt si oamenii care te primesc cu braţele deschise.
Partea grea este drumul , eu una am ales trenul...cam treisprezece
ore de mers cu trenul... biletul nu e scump , dar e foarte obositor drumul.
O dată ce ai ajuns în Câmpulung Moldovenesc ca să ajungi în Izvoarele
Sucevei trebuie să iei un microbuz, iar biletul este în jur de 18 lei.

Drumul din oraş spre sat, ca peisaj, e mirific, dar drumul în sine
nu prea durează încă o oră şi 40 de minute pană în sat. Ajunşi acolo, vă puteţi caza la Casa Zinici, unde totul este in regulă ,liniştit şi
vă veţi simţi ca la bunica acasă. Mancarea tradiţională bucovineană
este cea de care te vei îndrăgosti. Eu mi-am petrecut vacanta de
primavară chiar acolo, dar am stat la rude. Familia mea păstrează
tradiţiile, şi de asta îmi place să merg acolo .
Bucovina este un loc pur, un loc liniştitit, un loc, pot spune,
chiar rar si special . Sunt multe locuri de vizitat şi multe lucruri de
făcut sau chiar lucruri de învăţat de la bucovineni. De asta ,vă invit
să călcaţi plaiurile Bucovinei!
Ioana Maria Pocşoară
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Din analele istoriei

Dacia și Decebal
Decebal a fost regele Daciei între anii 85-106. Dacia s-a aflat la apogeul
puterii sale sub regele Decebal. Deși mai restrâns ca arie geografică decât Regatul
lui Burebista (82-44 î.Hr.) - cuprinzând Transilvania, Banatul, Oltenia, centrul și
sudul Moldovei, noul stat era mai puternic și mai bine organizat. Limitele statului
dac in timpul lui Burebista (82-44 î.Hr.) au fost: în nord, Carpații Păduroși; în est,
Pontul Euxin; în sud, munții Haemus (Munții Balcani); în vest, Dunărea Mijlocie. Progresele înregistrate în acest timp de
societatea dacică erau multiple și importante: o populație numeroasă și
grupată în jurul multor dave în care pulsa o vie activitate economică,

legături comerciale cu lumea greco-romană, o cultură înfloritoare cu
puternice elemente originale.
Regele Decebal a avut mai multe războaie cu romanii, care îi vor
recunoaște abilitățile militare și politice. La începutul secolului III, la aproape 150 de ani de la afirmarea lui Decebal, istoricul roman Dio Cassius făcea regelui dac următorul portret elogios: “Era
foarte priceput în ale războiului și iscusit la faptă, știind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman
și a se retrage la timp. Abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucru el a
fost mult timp un potrivnic de temut al romanilor.”

Gligor Petru
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13 SEPTEMBRIE 1944, CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU. PROBLEMA RESPECTĂRII CONDIŢIILOR CONVENŢIEI OGLINDITĂ ÎNTR-O PARTE A PRESEI VREMII X
Ieşirea României din războiul purtat alături de Germania – în urma actului de la 23 august 1944
– şi alăturarea ei coaliţiei Naţiunilor Unite, necesita precizarea noii atitudini a ţării noastre faţă
de statele „Axei” şi ţările aliate acesteia şi în primul rând, faţă de Germania, care să oglindească
starea de fapt a relaţiilor care se creaseră cu aceste state, noua orientare în politica externă a
ţării1.
O primă măsură în această direcţie a fost declararea războiului contra Germaniei survenită
la 25 august 1944, precum şi denunţarea tratatelor de alianţă cu puterile „Axei”şi încetarea războiului cu Naţiunile Unite.
Evenimentele ce s-au succedat atât de rapid în ultima decadă a lunii august 1944, au creat
condiţiile pentru reglementarea raporturilor dintre România şi Naţiunile Unite. Aceasta şi datorită faptului că în lipsa unei convenţii bilaterale, de la 23 august la 13 septembrie, România a
fost din punct de vedere juridic sub un regim de ocupaţie neconvenţională, care nu se baza deci
pe un titlu juridic, ci era efectul faptului de ocupaţie rezultat din înaintarea Armatei Roşii2. Suveranitatea României nu a dispărut în acest interval, dar exerciţiul ei a fost temporar şi încredinţat ocupantului care avea autoritatea militară asupra teritoriului ocupat3.
În întâmpinarea dorinţei noului guvern român de a încheia armistiţiul cu Puterile Aliate,a
venit şi guvernul sovietic ce a subliniat din nou că Uniunea Sovietică nu este interesată în
acapararea de teritorii româneşti şi nici să schimbe orânduirea de stat a ţării4.
După o serie de contacte politice româno-aliate care s-au desfăşurat la Ankara în primele
zile după 23 august precum şi la Cairo5, negocierile au fost întrerupte, urmând să plece la Moscova o delegaţie pentru încheierea armistiţiului. În acest scop, în dimineaţa zilei de 29 august , o
delegaţie formată din Lucreţiu Pătrăşcanu, gen. Dumitru Dămăceanu şi Ghiţă Pop, au plecat la
Moscova. Delegaţiei i s-au alăturat Barbu Ştirbey şi Constantin Vişoianu venind de la Cairo unde au negociat – fără succes – încheierea armistiţiului6.
Discutarea concretă a termenilor armistiţiului a început însă după aproape două săptămâni
de aşteptare, la 10 sept. 19447. Din partea Puterilor Aliate, la tratative luau parte V.M. Molotov,
A.I.Vâşinski, I.M. Maiski, D.Z. Manuilski, N.V. Novikov, gen. Vinogradov şi contraamiralul
V.L. Bogdenco din partea U.R.S.S; Ambasadorul Angliei la Moscova, Sir Archibald J.K. Clark
Kerr, ambasadorul american la Moscova, Harriman8.
Cu prilejul acestor tratative, delegaţia română a făcut o ultimă tentativă de a obţine unele
îmbunătăţiri ale condiţiilor de armistiţiu şi de a include în convenţie unele precizări care să limiteze eventualele abuzuri în interpretarea documentului. Cererile delegaţiei române au fost
respinse de reprezentanţii celor trei mari puteri9 şi în dimineaţa zilei de 13 septembrie 1944,
mareşalul Rodion Malinovski – împuternicit de guvernele U.R.S.S., Marii Britanii şi S.U.A. –
şi delegaţii români au semnat Convenţia de Armistiţiu. Ea cuprindea un preambul, 10 articole şi
6 anexe, însumând clauze de ordin militar, politic, economic şi financiar , administrativ, care
defineau statutul juridic internaţional al României până la semnarea tratatului de pace şi îndeosebi, relaţiile ei cu cele trei puteri din coaliţia antifascistă.
Având un caracter mult mai larg decât o convenţie de armistiţiu, textul prevedea reglementarea minuţioasă a unor chestiuni de mare însemnătate, dintre care unele în mod normal trebuiau
să facă obiectul tratatului de pace10.
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Preambulul Convenţiei şi multe din articolele acesteia oglindeau însă faptul că România n-a
fost tratată ca ţară care a ieşit din război prin voinţa sa proprie în urma unei acţiuni naţionale, ci
ca stat înfrânt, inamic, ceea ce şi-a pus amprenta asupra întregii evoluţii premergătoare semnării
tratatului de pace şi se va reflecta cu prisosinţă în prevederile acestuia11. „Felul acesta de a proceda al aliaţilor – oricât de justificabile ar fi fost împrejurările – a lăsat un oarecare sentiment
de amărăciune românilor ”, comenta într-o notă informativă ambasadorul S.U.A. la Moscova,
Averel Harriman12.
Prin semnarea armistiţiului, poziţia României de colaboratoare a Naţiunilor Unite capătă o
consacrare juridică13. Colaborarea noastră de fapt devine o colaborare de drept cu scopul comun
al înfrângerii trupelor inamice14 , prin actul de la 13 septembrie 1944 încheindu-se prima etapă
a revenirii României pe drumul politicii sale tradiţionale15.
Convenţia de armistiţiu consacra actul de la 23 august prin care România, cea dintâi dintre
ţările est-europene, rupea legătura nefastă cu pactul tripartit. Un act unilateral se transformă într
-unul bilateral, prin el ni se recunoşteau drepturi şi prin care ne asumam obligaţii, îndeplinirea
acestor obligaţii fiind condiţia logică şi evidentă a recunoaşterii acelor drepturi16.
Deşi Convenţia de armistiţiu conţinea condiţii extrem de grele, „guvernul român era hotărât
să facă tot ce era posibil pentru îndeplinirea lor”, declarau presei ministrul român de externe
Gr. Niculescu Buzeşti17 şi L. Pătrăşcanu18, deşi situaţia economică a României nu era dintre
cele mai bune19.
Ţinând seama că de „corecta aplicare a Convenţiei, fără întârziere, fără reticenţe şi fără
rezerve atârnă în bună parte viitorul unei ţări care vrea să muncească”20, presa românească a
vremii a inserat în coloanele sale ample articole în care era privită şi problema respectării angajamentelor asumate prin semnarea Convenţiei.
„De la semnarea armistiţiului până astăzi (6 nov. s.n.) n-a fost ocazie în care guvernul, presa, partidele politice să nu declare că avem obligaţia de a îndeplini cu stricteţe, cu loialitate
(…….) obligaţiile luate…” nota într-un articol de fond M. Constantinescu în „Scânteia”21.
Campania cea mai puternică în direcţia respectării şi îndeplinirii condiţiilor armistiţiului este
dusă firesc, în coloanele oficiosului P.C.R.”Scânteia”. Armistiţiul este considerat un „act
generos”22 dat României de U.R.S.S. şi guvernele aliate ce au dovedit „…marea lor generozitate faţă de România în ciuda ororilor comise de bandele militare în vremea stăpânirii
fasciste a lui Antonescu”23. În calea respectării condiţiilor Convenţiei, „Scânteia” vede „…
putregaiul fascist şi pro-fascist”24, „…sabotajul criminal în producţie, comerţ şi transport”25,
„…intrarea legionarilor în P.N.Ţ. care devine astfel Coloana a V-a”26. Reluând un articol dintr
-o revistă sovietică27, o altă cauză a nerespectării angajamentelor o constituie reapariţia în
România a partidelor istorice28 . Ca remediu la această situaţie, „Scânteia”- prin articolele lui
M.Constantinescu, Vasile Luca sau Ana Pauker- propune mai multe soluţii.
Una ar fi înlăturarea guvernului, care „a sabotat condiţiile armistiţiului. A semănat vânt şi a
cules furtună, care-l va mătura de la cârmă”29. Altă soluţie ar fi epurările, făcându-se aluzie la
situaţia din Franţa, Bulgaria şi Iugoslavia30, precum şi desfiinţarea organizaţiilor de tip fascist31.
La buna respectare a condiţiilor armistiţiului contribuie şi „reorganizarea temeinică a armatei,
curăţind-o de toate elementele fasciste şi profasciste”32, munca ogoarelor de către ţărani,
„aprovizionarea cu produse a trupelor de pe front”33 şi nu în ultimul rând, venirea la guvernare
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a F.N.D.

34

Scânteia, I, 32,din 22 oct. 1944).

De problema respectării – nerespectării clauzelor Convenţiei se ocupă în măsură mai mică şi
„Frontul Plugarilor”. Încă din primul număr, editorialul analizează „factorii ce împiedică
îndeplinirea clsuzelor de armistiţiu”35şi care erau : „politica antipopulară dusă de guvern, de
elementele reacţionare din cercurile P.N.L. şi P.N.Ţ. ; politica de duplicitate faţă de U.R.S.S.;
politica rasială şovină şi acţiunile criminale; sabotarea refacerii economice şi sociale
necesare”36.
Alt factor este „existenţa elementelor fasciste în armată şi viaţa publică”37, ziarul recunoscând mai târziu cu tristeţe că „…parcă nu ne-am afla la un an şi ceva de la Armistiţiu, parcă
n-am fi avut niciodată un 23 august, parcă ar domina încă elementele întunericului, legionarii
şi bătăuşii lui Antonescu”38. Ca remediu, „Frontul Plugarilor” sublinia „…necesitatea instaurării unui guvern F.N.D.”39, pentru ca
mai târziu să susţină şi epurarea aparatului de stat, strângerea legăturilor cu
U.R.S.S., astfel ca să se creeze condiţiile – prin buna respectare a Convenţiei – ca guvernul U.R.S.S. să încuvinţeze „ca românii prizonieri de război
în U.R.S.S. să se întoarcă în ţară ”40, ca
totul să reintre în normal.
Cotidianul „Dreptatea”, oficiosul
naţional-ţărănist susţinea şi el necesitatea respectării Convenţiei41, deşi
42
aceasta ne impunea nişte condiţii foarte grele .
Pentru respectarea Convenţiei, Iuliu Maniu declara presei că este necesar „să asigurăm
liniştea şi ordinea interioară , să ne îngrijim de gospodăria naţională şi de stat, să procedăm la
purificarea cadrelor funcţionarilor publici. Trebuie să sancţionăm pe toţi criminalii
răspunzători , care…au provocat nenorocirea…”43. Demn de remarcat este faptul că Iuliu Maniu se „desolidarizează” de forţele procomuniste şi comuniste, spunând „ sunt convins că
poporul ….va înfrunta şi va lepăda dela sine şi recentele încercări ale frontului patriotic, ale
frontului plugarilor şi ale altor fronturi care sunt camuflări străvezii ale Partidului Comunist şi
sunt menite a fi undiţe, pentru a prinde pe cei naivi”, neuitând însă să adauge că „solidaritatea
naţională va trebui să fie condusă de P.N.Ţ. care a dovedit instinct şi prevedere politică nedesminţită niciodată”44.
Mult mai moderat în ce priveşte problema respectării armistiţiului, se prezintă a fi ziarul
„Universul”. Dintre căile de realizare a prevederilor Convenţiei, cotidianul amintea: purificarea
administraţiilor publice45, desfiinţarea lagărelor46, aprovizionarea armatei, întărirea ordinii interne47, prin care se va ajunge la „…crearea unui climat de încredere deplină între noi şi Naţiunile Unite şi dintre ele, în primul rând U.R.S.S.”48
Convenţia de armistiţiu – datorită faptului că permitea abuzuri în interpretarea sa (lucru
sesizat de delegaţia română)49 – şi-a dovedit lipsurile în 1946 la Conferinţa de pace de la Paris.
Dar aceasta este o altă filă dureroasă a istoriei noastre contemporane.
Dr. Sorin Marius Petrescu
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Dreptatea, seria 2-a, I, 40, din 11 oct. 1944.
Mesajul de Anul Nou al d-lui I. Maniu, în Dreptatea, seria 2-a, I, 108, din 4 ian. 1945.
Universul, 61, 259, din 20 sept. 1944.
Universul, 61, 256, din 17 sept. 1944.
Universul, 61, 274, din 5 oct. 1944.
Universul, 61, 257, din 18 sept. 1944.
Vezi, supra nota 9.
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Pagina de poezie
Integritate în curs
Lumini difuze şi întuneric deprimant
linişte şi fulgere şi suflet imprimant

Răcoare veşnică şi surdină asurzitoare
şi negura asta atât de dăunatoare...
Şi vii, şi pleci, îneci si ieşi
şi stau şi îngheț, mă scufund şi-aştept.
Căldură întârziată şi îndoieli o sută,
lacrimi pe față şi-o minte profundă,

nesiguranța apăsătoare şi conştiența pierdută
si ce alin să-ți mai salveze inima reținută?
durere înfundată şi tăcerea frustrantă,
răscruci, umbre şi oboseală constantă
întrebări mii şi parcă vreau să fug,
să iert, să las, să mor şi să renasc.

Alexandra Macovei XA

Primavara
Primăvara a venit,

Florile au răsărit
Şi se auzi uşor
Cântecul păsărilor.
Începe totul a înverzi,
Florile a înflori,
Vântul adie uşor
În bataia razelor.
Dintr-o dată se auzi
Glasul câtorva copii
Ce strigau in gura mare:
-Gata cu gerul cumplit,
Primavara a sosit!
Violeta Toma-XC
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Copilaria...
Tristeţea mă cuprinde,
Copilaria a trecut...
Încet, încet adolescenţa a sosit.
Aş vrea sa fiu din nou copilă
La braţul mamei să m-alint
Dar până acum voiam să fiu matură !
Acum, nu ştiu, aş vrea să fiu copilă...
Să nu gândesc la tot ce va veni...
dar sunt prea fericită
Că primăvara a sosit
Cu zilele frumoase
Şi cerul însorit,
Cu mieii care zburda pe imaş
Şi câmpul verde-i plin de iepuraşi.
Giura Andreea VIII B
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Limbi straine
Unborn
It is swimming inside me.
Taking me for a huge
swimming pool.
It is touching my ribs, my veins.
Tickling…
It is building itself
month to month nine,
cell to cell.
Eyes are opening inside me
Eyelashes are not scratching,
Hands and nails
are moving…
pointing to my heart,
my lungs, my kidneys
my liver.
An unborn anatomy teacher.
Profesor Ferugean Corina
THE CHOCOLATE POEM
Chocolate is the sweet spread on pancakes and toast.
Chocolate is the sweet kiss of a mother on her baby’s cheek.
Chocolate is the sweet money won at the lottery.
Chocolate is the sweet morning sleep.
Chocolate is the dark starless sky.
Chocolate is a dark-skinned African keen on lambada.
Chocolate is the dark angriest sea.
Chocolate is my dark steps treading a haunted street.
Chocolate is the soft Dormeo pillow.
Chocolate is the soft cloud surfing above us.
Chocolate is the soft kitten’s paw.
Chocolate is the soft doughnut eaten at a market stall.
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Chocolate is the tasty soda down a dry throat.
Chocolate is the tasty strawberries smeared in cream.
Chocolate is the tasty May cherries
and grandma’s cinnamon apple pie.
CLASA a X-a A

Scenţia

Curiozităţi din fascinanta lume a chimiei

Ştiaţi că…
•
Corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg
de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon .
• Numele hidrogenului înseamnă „generator
de apă”.
• Metanul a fost descoperit de A. Volta în
anul 1778 în malul bălţilor.
• 1 km pătrat de pădure de conifere elimină
în atmosferă o cantitate de oxigen de 10 ori
mai mare decît aceeaşi suprafaţă cultivată cu
culturi agricole.
• Marea Moartă are o salinitate de 240 g/
litru.
• Cele 7 metale cunoscute în antichitate sunt:
aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi staniu.
• Din cele 109 elemente chimice cunoscute,
92 se află în natură, iar restul s-au obţinut pe
cale artificială.
• Diametrele aproximative ale atomilor sunt
cuprinse între 0,0000001 mm (hidrogen) si
0,0000005 mm (cesiu).
• Într-un punct minuscul desenat cu creionul
sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi.
• Numele celui mai rar element de pe Pămant este astatiniu (69 mg in toată scoarţa Pamantului).
• Pentru prima oară în lume, profesorul Hatsujiro Hashimoto de la Universitatea din Osaka, a realizat fotografierea structurii interne a
atomului.
• Electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de aproximativ 2000 km/s?

Cu o astfel de viteza electronul ar putea înconjura Pamantul in 20 de secunde.
• Clorul este primul halogen obţinut în stare
liberă (1774).
• Clorul a fost primul gaz folosit ca armă de
luptă, de către germani, în primul razboi mondial.
• „Azot” înseamna „făra viaţă”.
• Cel mai vechi material plastic este celuloidul, fabricat in Statele Unite in 1870 pentru a
înlocui fildeşul bilelor de biliard.
Dir. Adj. Profesor Preda Marinela
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Curiozităţi din fizică
Ştiaţi că:
Oamenii au gasit soluţii să-şi răcească locuinţele
din cele mai vechi timpuri? Astfel, romanii reglau
temparatura locuinţelor construind canale în zidurile
caselor prin care, vara, circula apa rece. Totuşi, doar
cei bogaţi aveau acces la această metodă. Într-o forma
mai avansată, astfel de soluţii se regăsesc şi astăzi în
lume.
Cea mai puternică bombă atomică detonată vreodată a avut o forţa explozivă de 50 megatone de TNT
(trinitrotoluen), de 2.500 de ori mai mare decât bomba
de la Nagasaki? Numită “Tsar bomba”, explozibilul a fost detonat de URSS in cadrul unui test
desfaşurat pe 30.10.1961 într-un arhipelag din Oceanul Arctic, în nordul Rusiei. Forta iniţială a
bombei era de 100 de megatone TNT însă a fost redusă pentru a limita cantitatea de deşeuri radiocative rezultate.
Fulgerele sunt foarte periculoase şi chiar dacă nu eşti sub un nor de furtună, nu înseamnă că
eşti in totală siguranţă. Fulgerele pot calători departe de o furtună şi pot lovi solul la mulţi kilometri distanţă de nor. Chiar daca un fulger nu te loveşte direct, te poate ucide. Dacă acesta loveşte foarte aproape, poate interfera letal cu ritmul inimii.
Motolan Mihaela

- Curiozităţi din biologie
Descoperă 25 curiozități despre şerpi, șerpii o au, aceștia pot mânca o pradă mult mai
lucruri interesante despre aceștia pe mare decât capul lor.
care nu le știai

4. Irlanda este țara în care nu trăiește nicio rasă
de șerpi; datorită sângelui rece pe care aceste
reptile îl au, aceștia nu au putut supraviețui erei
glaciare, din cauza solului mult prea rece pen2. Rata de morta- tru ei.
litate a unei mus5. Șerpii pot sesiza alte animale care se apropie
cături de șarpe
de ei prin detectarea vibrațiilor slabe în aer și
negru Mamba
este de aproape la sol provocate de animale.
100 %.

1. Știați că cele mai periculoase 10 rase de
șerpi se găsesc în Australia?

3. Datorită fălcii
flexibile pe care
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6. Știați că există
șerpi ce pot avea
două capete, deși
sunt extrem de rari?
Aceștia nu acționează întotdeauna
ca un întreg, ci au
18.TITANOBOA CERREJONENSIS a trăit acum
momente când se luptă reciproc pentru hrană.
60 de milioane de ani și este cel mai mare , cel
7. Cel mai veninos șarpe ce se găsește în România mai lung și cel mai greu șarpe descoperit vreodată.
19. Șerpii folosesc limbile lor la miros.
este vipera de stepă moldavă.
20. Militarii din Liban mănâcă șerpi vii , o tradiție
pentru a afișa puterea și curajul lor.
21. Coloana vertebrală a șerpilor este formată din
200 până la 400 de vertebre .
22. Cel mai mic șarpe din lume este șarpele fir, ce
ajunge la numai 10 centrimetri lungime, în timp ce
pitonul reticulat este cel mai mare șarpe ce poate
crește până la 6,95 de metri lungime.
8. O
picătură de venin a șarpelui cu cârlig poate ucide 3
bărbați adulți; tot acesta se face vinovat de 5 din
10 decesuri provocate de mușcături din întreaga
lume, fiind considerat cel mai periculos șarpe pentru oameni.
9. Serpii nu pot să-și închidă ochii, datorită faptului că nu au pleoape mobile.
10. Antarctica este singurul continent unde nu
există niciun șarpe viu.
11. Ilha da Queimada Grande (cunoscută și sub
denumirea de insula șerpilor), este o insulă din
Brazilia, unde oamenilor le este interzis să o viziteze, deoarece aici se găsesc nu mai puțin de 5
șerpi pe metru pătrat.
12. Șerpii pot deschide gura până la 150 de grade.
13. Șerpii folosiți în spectacole orientale răspund
la mișcare, nu la sunet.
14. 51 % dintre americani se tem de șerpi , mai
mult decât orice alt lucru din lume.
15. Toți șerpii sunt strict carnivori.
16. Șerpii ucid 100.000 de oameni în fiecare an.
17. Veninul șarpelui boomslang te face să sângerezi prin toate găurile corpului .

23. Mai multe persoane sunt ucise în fiecare an de
albine decât de șerpi.
24. Unii șerpi supraviețuiesc până la 2 ani fără
nicio masă.
25. Cel mai mare șarpe care se găsește pe teritoriul țării noastre este balaurul dobrogean, acesta putând ajunge și la 2 metri lungime.
Profesor Hana Gina
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- Curiozităţi din lumea animalelor
1. Limba cameleonului poate atinge lungimea dubla
a corpului sau.
2. Blana ursului polar este albă, deoarece mijlocul
firului de păr din blana este gol, iar prin el se reflectă
lumina mai mult decat in zapada şi gheaţa. Pielea
unui urs polar este neagră.
3. Elefantul nu vede foarte bine, însa este ajutat de
urechi şi de nas. Poate mirosi apa de la 4 km distanţă
şi este singurul animal care nu poate sări.
4. Tigrii nu au dungi numai pe blana lor, ci şi pe pielea lor, şi nu exista doi tigrii care să aibă dungi la fel pe corp.
5. Printre alte curiozităţi despre animale se află şi aceasta: nasul fiecărei pisici este diferit, astfel
încat ele pot fi identificate în funcţie de aceasta trăsatură, în acelaşi mod în care oamenii sunt
identificaţi în funcţie de amprente.
6. Cimpanzeii chelesc o dată cu înaintarea în vârstă, exact ca şi oamenii.
7. Delfinii dorm întotdeauna cu un ochi deschis. Aceştia produc sunete diferite prin care îi cheamă pe ceilalţi membri ai grupului. Biologii au asemănat acest proces cu cel prin care oamenii se
strigă între ei.
Profesor Ciugolea Maria

- Universul si Sistemul Solar
Universul reprezintă totalitatea de energie şi materie, inclusiv Pământul, galaxiile şi
conţinutul intergalactic.
Steaua este un corp cosmic format din gaze inerte reţinute de atracţia gravitaţională proprie, care emite radiaţii elecromagnetice, mai ales lumină care este produsul direct al reacţiilor
termonucleare interne. Aproximativ 8000 de stele sunt vizibile cu ochiul liber de pe Pământ.
Astronomii au calculat că în Calea Lactee sunt sute de miliarde de stele. Calea Lactee, la rândul
ei, este una din sutele de milioane de galaxii care pot fi văzute cu ajutorul telescoapelor.
Planetele sunt corpuri cosmice nonluminoase, mai mari decât un asteroid sau o cometă.
Ele sunt luminate de cele mai multe ori de steaua în jurul căreia orbitează. Cele nouă planete în
ordinea distanţelor faţă de Soare sunt: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptun şi Pluto.
În imagine se observă cometa Shoemaker-Levy 9 prăbuşindu-se pe Jupiter.
Dacă oricare din acele fragmente s-ar fi
prăbuşit pe Pământ, ar fi dus la dispariţia
vieţii.
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Ştiinţa care se ocupă de toate planetele şi sateliţii lor, comete şi meteoriţi, materia interstelară, sisteme solare cunoscute,
galaxii şi porţiuni de galaxii se numeşte
astronomie.
Origini antice. Egiptenii sunt,
probabil primii care au descoperit poziţia
relativă a stelelor.
Astronomia babiloniană. Babilonienii au realizat în 400 î.Ch. că mişcarea aparentă a Soarelui şi a Lunii în jurul zodiilor nu au o
viteză constantă. Ei cunoşteau poziţia Lunii şi a Soarelui pentru fiecare zi a lunii şi puteau prezice Luna nouă. De asemenea, ei au calculat poziţiile planetelor.
Astronomia greacă. Aristarh din Samos credea că Pământul se roteşte în jurul axei sale
o dată la 24 de ore, împreună cu alte planete în jurul Soarelui. Explicaţia sa a fost respinsă de
cei mai mulţi filozofi greci, care priveau Pământul ca o planetă fără mişcare în jurul căreia se
roteau celelate planete. Teoria lui Aristarh din Samos, cunoscând sistemul geocentric rămâne
neschimbată de peste 2000 de ani. În secolul al doilea d.Ch. astronomii greci Hiparh şi
Ptolomeu au folosit o serie de cercuri concentrice, cu Pământul aproape de centru pentru a reprezenta mişcarea generală a Soarelui, Lunii şi a planetelor în jurul zodiilor. Pentru a explica
variaţiile de viteză ale Soarelui şi Lunii şi regresia planetelor, ei au presupus că fiecare din aceste obiecte se roteşte în jurul unui al doilea cerc numit
epiciclu centrat pe circumferinţa celui dintâi.
Teoria lui Copernic. În seculul 16 contribuţia astronomului polonez Nicolaus Copernic a schimbat dramatic astronomia. El a arătat că
mişcarea planetară poate fi explicată prin ocuparea unei poziţii centrale a
Soarelui şi nu a Pământului. În 1609 Galileo Galilei a construit un mic
telescop de refracţie şi a descoperit că Venus, la fel ca Luna are faze,
ceea ce indică că se roteşte în jurul Soa-relui. De asemenea el a descoperit pa-tru sateliţi naturali ai lui Jupiter şi inelele lui Saturn. El s-a
născut în 1564 şi a fost unul dintre cei mai mari fizicieni şi astro-nomi din epoca Renaşterii. El
a descoperit legea inerţiei, legea căderii corpurilor, legea compunerii mişcărilor. Ca astronom a
descoperit natura stelară a Căii Lactee, petele de pe Soare şi rotaţia acestuia în jurul axei sale,
confirmând prin acestea concepţia heliocentricã a lui Copernic. Cu ajutorul astronomului german Johannes Kepler au început revoluţia ştiinţifică. Lui Galilei i se atribuie celebra replică rostită în faţa Inchiziţiei: “Eppur si muove”. El a fost somat de Inchiziţie să-şi retragă ideile eretice,
dar pentru că nu a renunţat la ele, a fost pus sub arest la domiciliu.
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Astronomia modernă. Îmbunătăţirea radiotelescoapelor a permis examinarea suprafeţei
planetelor, descoperirea a numeroase stele mai puţin strălucitoare şi măsurarea distanţelor interstelare. În secolul al 19-lea spectroscopia a dat informaţii despre compoziţia chimică şi mişcarea
obiectelor astronomice. De-a lungul lungul secolului 20 constrirea unor telescoape din ce în ce
mai mari a permis cunoaşterea structurii galaxiilor şi a unor părţi din galaxii. Au fost construite
clase noi de echipament astronomic sensibil la variaţia radiaţiilor electromagnetice.
Sistemul Solar. Prin folosirea telescoapelor, tot mai mulţi noi membri ai Sistemului Solar au fost descoperiţi, incluzând Uranus în 1781, Neptun în 1846 şi Pluto în 1930. Numărul
sateliţilor cunoscuţi a crescut la peste 60. Cercetările spaţiale au descoperit inele în jurul lui Jupiter şi noi sateliţi ai lui Saturn şi Uranus.
Cea mai apropiată stea, Alpha Centauri, este de 260.000 de ori mai departe faţă de Pământ
decât de Soare. Prima distanţă interstelară măsurată a fost în 1838. Masele stelare nu pot fi determinate pentru Soare şi pentru câteva stele. Dintre stelele cele mai apropiate 10% sunt mai
strălucitoare, mai mari şi mai masive decât Soarele. În 1960 astronomii britanici Jocelyn Bell şi
Antony Hewish au descoperit pulsarii, care sunt aparent ultimul stagiu al “morţii” stelei într-o
gaură neagră. Oamenii de ştiinţă estimează că gaura neagră are o masă între 2,5 şi 3,5 miliarde
de ori mai mare decât o stea.
Galaxia. La sfârşitul secolului al 18-lea, Sir William Herschel a observat că Soarele face
parte dintr-un nor de stele, numit Calea Lactee. Un fascicul luminos, la o viteză de 300.000
km/s ar necesita 400.000 ani să traverseze Calea Lactee. Aceasta este o galaxie în spirală, conţinând aproximativ 1 milion de stele. Soarele se află la aproximativ 30.000 ani lumină faţă de
centrul Căii Lactee.
Cosmosul. Calea Lactee este una din numeroasele galaxii, unele chiar la miliarde ani
lumină. Cuasarul descoperit prin anii 1950 cu ajutorul radiotelescoapelor este considerat de
mulţi astronomi a fi nucleul energetic al unei galaxii îndepărtate. Un cuasar a fost descoperit la
12 miliarde ani lumină în 1991. Astronomul american Edwin Hubble a arătat că galaxiile se distanţează de Calea Lactee, demonstrând că universul se dilată, şi că şi-a avut originea într-un loc
extrem de cald, dens, cauzat de o explozie, numită Big Bang.
Cosmologia. Ştiinţa care se ocupă de studiul universului, inclusiv teorii despre origine,
evoluţie, structură şi viitor este cosmologia.
Legea lui Hubble. Mii de galaxii se află în exteriorul Căii Lactee, care conţin sisteme
solare. Fiecare galaxie conţine sute de miliarde de stele. Cele mai multe galaxii se îndepărtează
de Calea Lactee, la o viteză de câteva sute de km/s. Astronomul american Edwin Hubble a descoperit că galaxiile izolate au viteze de îndepărtare mai mari. Universul se dilată, îndepărtând
galaxiile între ele. Datorită atmosferei, telescoapele de pe Pământ nu au o imagine destul de clară pentru a studia stele, galaxiile, etc. În 1995 NASA (agenţia naţională de aeronautică şi spaţiu din SUA) a lansat un telescop pe orbita Pământului. Acest proiect, în
valoare de 1 miliard de dolari, a fost menit să rezolve problema cauzată de atmosferă. Telescopul se numeşte Hubble şi poate “vedea” mai adânc în spaţiu decât ori-
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studia stele, galaxiile, etc. În 1995 NASA (agenţia naţională de aeronautică şi
spaţiu din SUA) a lansat un telescop pe orbita Pământului. Acest proiect, în valoare de 1 miliard de dolari, a fost menit să rezolve problema cauzată de atmosferă.
Telescopul se numeşte Hubble şi poate “vedea” mai adânc în spaţiu decât orice alt
telescop. Cu ajutorul lui s-au putut vedea imagini spectaculoase.
Vârsta Universului. Dacă rata de expansiune a Universului este cunoscută se
poate estima vârsta sa. În zilele noastre estimările referitoare la vârsta Universului se situează între 7 şi 20 miliarde de ani. Limita inferioară a estimărilor vârstei
este în conflict cu vârsta celei mai vechi stele, despre care se crede că are în jur de
16 miliarde de ani.
Profesor Iacobescu Adela

Teme de actualitate

Dezvoltarea personală

Probabil ai auzit măcar odată de dezvoltare lă?
personală sau de self-help, dar știi ce înseamnă
- să te cunoști mai bine pe tine;
și de cu ce te ajută? Ce este dezvoltarea per- să iți descoperi limitele și încerci să le depăsonală și cu ce te ajută?
șești;
Conceptul dezvoltare personală (cunoscut -să identifici care sunt pașii pe care trebuie să-i
și sub denumirea de self-help) se referă la stu- parcurgi pentru a-ți atinge obiectivul;
diul și practica de a-ți îmbunătăți calitatea vie- -să afli ce te împlinește cu adevărat.
ții, mai ales educația, relaționarea, socializarea,
Beneficiile pentru dezvoltare personală sunt
sănătatea, productivitatea, spiritualitatea și canenumărate, acestea sunt doar câteva pe care
riera.
dezvoltarea personală le are, dar experiența
Domeniile cele mai importante ale dezvol- dintre noi variază de la persoană la persoană,
tării personale sunt: gestionarea timpului, sta- astfel încât ai putea să descoperi noi modalități
bilirea obiectivelor, dezvoltarea abilităților perprin care ea te poate ajuta.
sonale și talentelor, îmbunătățirea sănătății,
motivarea, schimbarea obiceiurilor, îmbunătățirea cunoașterii de sine, identificarea valorilor
și identificarea convingerilor. Așadar, dezvoltarea personală înseamnă progresul fiecărui om
de a se autodepăși, de a se perfecționa și de a
deveni mai bun, contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale.
La ce te ajută dezvoltarea persona-

Cherciu Andrei
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Vlogging-ul
Ce este pentru mine vlogging-ul?
Pentru mine vlogging-ul e un hobby pe care îl practic când am timp şi prin care îmi pot
spune opinia despre orice subiect. Prin vlogging te poţi dezvolta ,vlogingul este un hobby
intersant pentru că îţi spui opinia ,îl poţi edita cum vrei şi la final vei vedea reacţia oamenilor.
Vlogging-ul e un hobby pe care îl fac cu plăcere şi nu mi-e ruşine să-l arăt lumii, dar din păcate
unii adolesenţi nu nu fac ce le place din cauza reacţiilor.
Pentru mine vlogging-ul a avut un impact imens. Când am postat primul clip îmi era frică
de reacţia oamenilor, dar ce să vezi reacţia a fost una pozitivă, chiar dacă am avut nişte hateri
rătăciţi pe acolo, am văzut că pe unii adolescenţi i-am influenţat , am văzut că unii mă apreciază , chestia asta m- a motivat să continui, m-a făcut să văd că viaţa e frumoasă, să fiu mai optimist şi să fac ce-mi place fără să-mi fie frică de cum vor reacţiona oamenii.
Eu prin vloggin mă dezvolt spiritual şi fac ce-mi place. Eu vă sfătuiesc, cu cel mai mare
drag , să faceţi ce vă place şi să nu vă fie frică de reacţia unor oameni care poate sunt invidioşi
pe voi că nu au curajul să facă ce-şi doresc, cum faceţi voi.
Andreea Zlate

Sunt radiourile şi televiziunile publice în criză?
“ Poti sa prostesti unii oameni tot timpul si toti oamenii un timp, dar nu poti sa prostesti toti
oamenii tot timpul” ( Abraham Lincoln )
Curios cum acest adevăr este actual de mii de ani, din moment ce asemănător formulat a
ocupat mintea gânditorilor încă din antichitate, şi în lumea noastra de azi, dă bătăi de cap
specialiştilor în comunicare.
Fenomenul “stirilor false “ a ajuns pe agenda de
lucru a unor guverne din tari avansate economic,
ingrijorate
de
impactul
negativ
asupra
comportamentului uman
in ceea ce priveste
influentarea politica, economica , religioasa si chiar
morala a cetatenilor. Dat fiind ca informatia inseamna
putere, se considera ca nu mai este nevoie de un
demers militar pentru a ocupa o zona cu potential
energetic si tot ce ai de facut este sa stapanesti foarte
bine tehnici de comunicare in masa, la timp difuzate.
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Iata cum primele institutii cu motive de ingrijorare cauzate de deciziile politicienilor privind diminuarea acestui fenomen, sunt televiziunile si radiourile publice, cu atat mai
mult cu cat studiile de specialitate arata ca vremea jurnalistilor “ de calitate” a cam trecut, iar
investigatiile de calitate si-au pierdut ponderea din trecut. De aceea, de exemplu, guvernul
federal al Statelor Unite finanteaza foarte putin televiziunea publica, majoritatea banilor
provenind din mediul privat. In Marea Britanie, B.B.C.( British Broadcasting Corporation ) ,
cel mai admirat post de T.V., pentru “a ramane pe piata” a fost nevoit sa se reorganizeze, si la
ora actuala, obtine venituri din documentare, filme si seriale, conjugate cu intrarea pe
canalele digitale, cu o puternica sustinere din mediul privat si una moderata din partea
statului ( in comparatie cu cea a Elvetiei de exemplu, puternic sustinuta de stat). In Japonia,
taxa t.v. obligatorie produce nemultumire in randul cetatenilor ce accepta totusi finantarea
acestui serviciu public, pentru ca la ei o mare parte din informatiile difuzate vizeaza stirile din
mediul extern si cele legate de potentia-litatea catastrofelor naturale, din mediul intern.
In Romania, cetatenii nu mai sunt obligati sa plateasca taxa t.v., dar statul roman
finanteaza de la buget acest serviciu public, cu sume ce ne plaseaza undeva spre coada
clasamentului european.
Dincolo de aceasta componenta “ tehnica” sa-i spunem, ce vizeaza o parte a suportului
stirilor false, ramane problema de fond: cum procedam pentru a distinge minciuna de adevar?
Britanicii propun o solutie: sa invatam generatia tanara sa gandeasca in mod critic, adica
sa citeasca o informatie din mai multe surse credibile( acelea unde colectivul redactional a
dat de-a lungul timpului informatii verificate si adecvate realitatii) si apoi sa-si asume un
punct de vedere pentru care, bineinteles trebuie sa existe argumente valide. E un drum
anevois, iar pentru noi romanii, sa ne fie mai bine in viitor, trebuie sa incepem prin a elimina
analfabetismul functional, adica sa citim mai mult , sa-ntelegem ce citim si apoi sa ne insusim, sau nu, un punct de vedere, pentru ca, doar aşa vom ajunge sa rezistăm pe o scară a
valorilor în lumea civilizată.
Musteţa Robert XI A

Fobia socială
Din ce în ce mai mulți tineri ajung introvertiți, fiindu-le greu să își exprime opinia
de frica nereușitei, frica de a nu fi judecați de
celelalte persoane. Aceasta are urmări negative, afectând viața socială, profesională sau pur
și simplu starea de bine la modul general.
Persoana afectată de această fobie este terifiată de gândul că va face o impresie proastă sau
că se va face de râs în fața celorlalți, iar teama
de a nu primi o etichetă negativă, de a nu fi

exclus, e la ea acasă. Această fobie, este cea
mai întâlnită în rândul adolescenților, împiedicându-i să își ducă potențialul la cote maxime.
Fobia socială se declanșează atunci când
este experimentată o situație stânjenitoare sau,
pur și simplu, ca urmare a timidității.
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tatea socială este să faci lucruri de care îți
e teamă , în loc să le eviți.
- Vorbește despre problema ta! Un prieten,
un profesor, chiar psihologul şcolii, te pot
sprijini.
- Implică-te în voluntariate! Ai ocazia să
socializezi cu persoane ce leagă aceleaşi
pasiuni ca și tine.
Este important să nu laşi fobia socială
Ce poți face ca să scapi de această problemă? să pună stăpânire pe viața ta și să te împiedice
- În primul rând, oprește gândurile ce te duc să ajungi acolo unde îţi dorești să fii!

la eșec, înlocuindu-le cu gânduri pozitive,
chiar îndemnuri că vei reuși.
- Înfruntă-ți fricile! Cel mai rapid mod de a
Modalitatea prin care poţi scăpa de anxie-

Alexandra Miloş

- Nutriţia
Te-ai întrebat vreodată ce este tabelul nutrițional din spatele unui produs alimentar
(Fig1)?

Sunt sigur că ai auzit de
calorii, grăsimi, glucide și
proteine, dar știi cu adevărat ce sunt și cum acționează în organismul uman?
Dacă vrei să afli citește în
continuare acest articol.
Ce este o Kilocalorie?
O calorie(cal) este de
fapt o kilocalorie(kcal),dar
îi spunem calorie fiindcă e
mai ușor de pronunțat. Kilojoulul, ca și calorie, este o unitate de măsură a valorii energetice. O
calorie este egală cu 4,18 kilojouli. Kilojoulul reprezintă o unitate de măsură non-metrică care
corespunde valorii de masă pound, în timp ce cea de-a doua este o unitate de măsură metrică și
se măsoară în kilograme.
O kilocalorie este unitatea de măsură pentru energie, ea reprezintă energia necesară pentru a
crește temperatura uni mililitru de apă cu un 1 C. Așadar, în momentul în care ne hrănim, mâncarea pe care o consumăm are un anumit aport caloric, un aport energetic Altfel spus, caloriile,
ca reprezentare abstractă sunt acel ”combustibil” prin care corpul uman supraviețuiește.
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Caloriile sunt împărțite în niște macronutrienți (glucide, lipide, proteine) și micronutrienți
(vitamine, săruri minerale).Toți macronutrienți se rezumă la calorii,1gr proteine=4kcal, 1gr glucide=4kcal,1gr grăsime=9kcal. Micronutrienți nu au valoare energetică.
Corpul nostru va avea creșteri sau scăderi în greutate în funcție de câte calorii ardem zilnic.
Fiecare dietă de îngrășare sau de slăbire stă la baza unui surplus sau deficit caloric. Fiecare persoană are un nivel de menținere, nivelul de menținere variază de la persoană la persoană în
funcție de metabolism, genetic ,sex, vârstă, înălțime, greutate și mulți alți factori.
Ce sunt glucidele(carbohidrații)?
le

și
în

Glucidele sunt unul dintre cei trei macronutrienți (pe lângă grăsimi și proteine). Glucidesunt sursa primară de energie pe care corpul o preferă.
Glucidele se transformă în glicogen care ne furnizează
energia necesară de-a lungul zilei. În mod normal carbohidrații ar trebui să ocupe peste 50-60% din rația zilnică calorică. Glucidele sunt de două feluri: Complecși
Simpli. Ambele tipuri de carbohidrați sunt transformate
glucoză, diferă rația de absorbție.

Carbohidrații complecși
Carbohidrații complecși sunt acei carbohidrați cu absorbție lentă, se mai numesc și ”carbohidrați buni”,
deoarece au o absorbție ceea ce furnizează corpului o energie stabilă de-a lungul zilei. Așadar,
nu vom avea creșteri și scăderi bruște de energie precum acționează carbohidrații simpli. Carbohidrații complecși sunt de două tipuri: Amidonoase și Fibre. „Amdionoase” sunt acei carbohidrați care oferă corpului energie brută. Fibrele nu pot fi absorbite, dar au vitamine și minerale.
Fibrele sunt recunoscute ca un curățător intestinal, ceea ce asigură o mai bună absorbție a nutrienților. Surse de carbohidrați complecși: Pâine integrală, paste, fulgi de ovăz, cartofi, orez, quinoa, fasole etc.
Carbohidrații simpli
Carbohidrații simpli sunt acei carbohidrați cu absorbție rapidă, mai exact acei carbohidrați
care conțin zahăr sau făină albă, îi mai numim ”carbohidrați răi”, pe care corpul nostru îl absoarbe foarte rapid, dar care însă dispare la scurt timp, ca urmare a digestiei
rapide.
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Carbohidrații simpli sunt utile omului în foarte puține situații( după efort intens, de
exemplu), în rest excesul lor în alimentație fiind o sursă importantă pentru anumite probleme de
sănătate. Surse de carbohidrați simpli: Prăjituri, ciocolată, siropuri artificiale, băuturi răcoritoare, produse de patiserie etc.
Ce sunt lipidele(grăsimile)?
Grăsimile sunt o altă sursă de energie, precum glucidele, pe care corpul o procesează pentru a produce
energia necesară. Grăsimile sunt un macronutrient
esențial în alimentație, fără carbohidrați putem trăi, dar
fără grăsimi nu. Grăsimile sunt esențiale bunei funcționări a organismului, fiind cei mai bogați nutrienți în
energie, având 9 kcal/gr. Grăsimile sunt esențiale pentru digestie, absorbție, transportul vitaminelor liposolubile(A, D, E, F, K) și a fitonutrienților(anumiți antioxidanți). În mod normal grăsimile ar trebui să ocupe între
20-30% din rația zilnică calorică.Grăsimile sunt de trei
tipuri: grăsimi saturate, grăsimi nesaturate
(mononesaturate și polinesaturate) și grăsimi trans.
Grăsimile saturate
Grăsimile saturate așa numitele „grăsimi nesănătoase”. Grăsimile saturate provin în mod
normal din origine animală. Un consum ridicat de grăsimi saturate pe termen lung poate aduce
anumite efecte nocive cum ar fi creșterea colesterolului și apariția bolilor cardiovasculare. Deși
„grăsimile saturate” sunt un subiect foarte controversat sunt anumite studii prin care arată că au
și efecte benefice. The American Heart Association recomandă limitarea acestui tip de grăsimi
între 7-10% din totalul caloric dintr-o zi.
Acizii grași saturați
Acest tip de grăsime este ceea ce noi numim „grăsimi sănătoase” și sunt de două tipuri: Grăsimi polinesaturate și mononesaturate.
Acizii grași nesaturați
Din acest tip de grăsime fac parte omega 9,un acid gras nu atât de esențial, el este produs
și de organism, atâta timp cât ai destul omega 3 și 6. Așadar dacă ai o alimentație bogată în
omega 3 și 6 nu mai ai nevoie de omega 9, deoarece este produs de organism.
Grăsimile mononesatuare au o multitudine de beneficii asupra corpului uman cum ar fi:
reducerea riscului apariției bolii de inimă, promovează absorbția de nutrienți în organism, îmbunătățirea funcției creierului etc. Surse de grăsimi mononesaturate: ulei de măsline, avocado,
nuci, carne roșie, măsline, caju, fistic, alune etc.
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Acizii grași polisaturați
Sunt acele grăsimi din care fac parte și Omega 3,un acid gras esențial de care corpul are
nevoie. Omega 3 și omega 6 nu poate fi produs de organism și pot fi introduse doar prin alimentație. Beneficiile fiind nenumărate. Surse de grăsimi polinesaturate: nuci, ulei de nuci, ulei de
măsline, ton, macrou, somon, semințele de in.
Acizii grași trans
Grăsimile trans sunt considerate unele din cele mai nocive grăsimi alimentare din două motive: cresc nivelul colesterolului rău și scad nivelul de colesterol bun, în același timp. Acizii
grași trans mai sunt sub denumirea „grăsimi parțial hidrogenate” și „grăsimi vegetal hidrogenate”. Ele sunt des utilizate în industria alimentară, deoarece oferă alimentelor un gust mai bun și
o valabilitate mai lungă. Surse de grăsimi trans: foietaje și produsele de patiserie, snacks-uri,
frișcă pentru cafea, pizza congelată, fast-food, anumite tipuri de margarină,
Proteinele
Proteinele constituie „cărămizile” necesare pentru
construirea țesuturilor noastre, având o serie de procese fiziologice, având un rol central în sinteza și
menținerea echilibrului musculaturii, enzimelor,
hormonilor, oaselor, cartilajelor, părului și pielii.
Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi, mai exact
22 de aminoacizii din care corpul uman produce
doar 13, ceilalți 9 trebuie introduși prin alimentație.În funcție de numărul de aminoacizi esențiali pe
care îi aduce, proteinele se numesc proteine complete sau incomplete.
Proteinele complete.
O sursă de proteine complete este cea care asigură toți aminoacizi esențiali și se mai numesc și proteine de bună calitate. În mod normal proteinele complete provin din alimente de
origine animală bogată în proteine. Surse de proteine complete: Laptele, ouăle, brânzeturi și lactate, somon/ton/macrou/sardine, carne de pui/curcan, carne de vită etc.
Proteinele incomplete
O sursă de proteine incomplete sunt acele proteine care au unul sau mai mulți aminoacizi
lipsă. Proteinele incomplete sunt de origine vegetală.Surse de proteine incomplete: soia, fasole,
alune, cereale, oleaginoase, mazăre uscată și alte legume.
Proteinele complementare
Proteinele complementare sunt două sau mai multe tipuri de proteine incomplete, dar care
împreună asigură toți acizii esențiali, într-o cantitate adecvate menținerii stării de sănătate. Surse de proteine complementare: orez și fasole, cereale și lapte, fasole și porumb, pâine și brânză
etc.
Andrei Cherciu

Pag. 29

Interfete

Tendinţe în modă pentru sezoSezonul cald vine cu o serie de tendinte
noi în materie de modă – iată care sunt
principalele trenduri ale sezonului primavară-vară 2018!

ce şi alegeri
mai complexe, cum ar fi
o ţinută alcatuită dintr-un
Nuanţele pastelate – tonurile pastelate vor fi
top sport şi o
în lumina reflectoarelor în sezonul cald al acesfusta midi
tui an. Începând de la galbenul pai, pana la roelegantă, alăzul pal şi verde foarte deschis, orice nuanţă
turi de o pepastelată ai alege, nu ai cum să dai greş. Dacă
reche de panvrei să faci furori, asociază nuanţele pastelate
tofi cu toc.
cu materialele fluide precum mătasea.
Denimul –
Transparenţa – hainele usor transparente, din
jeansii nu se
materiale care expun pielea intr-un mod subtil,
demodează
sunt si ele in tendinniciodată, este adevarat, însă în acest sezon a
te in aceasta varevenit tendinţa celebră a anilor ’90: denim
ra. Rochiile, bluzele
peste denim. Mai exact, este vorba despre ţinuşi pantalonii uşor
tele alcătuite în totalitate din piese din denim.
transparenţi sunt
piese must-have în
2018.
Strălucire cu iz
disco – paietele şi
materialele cu străluciri metalice sunt
favorite atunci când
vine vorba despre
ţinutele de seară.
Hainele sport –
hainele pe care le
porţi, de obicei, la
sala de sport, pot
face acum parte din
ţinutele tale de zi cu zi, pe care le poţi purta la
serviciu sau atunci când ieşi în oraş. Poţi alege
o ţinută sport din cap până în picioare, pentru
un look relaxat şi totodată stylish, însă poţi fa-
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Franjurii – pe rochii, pe jachete, pe bluze sau
pe accesoriile precum bijuteriile si gentile,
Compleurile alcătuite din fustă şi geacă din
franjurii par sa
denim, jeansii evazaţi şi paltonul din denim –
fie peste tot în
toate combinaţiile din denim vor fi în centrul
acest sezon.
atenţiei în sezonul cald al acestui an.
Dacă îţi place
să fii în centrul
atenţiei, franjurii ar trebui să
Borsetele – rucsacul, care este deja în tendinţe facă parte din
de cateva sezoane, este în vara lui 2018 înlocu- garderoba ta în
it de borseta. La fel de cool, însă mai practică acest sezon.
şi mai uşor de purtat, borseta poate accesoriza Dacă nu eşti
dispusă însă să
(aproape) orice ţinută.
investeşti într-o
asemenea piesă,
cumpără franjuri de la mercerie şi aplică-i pe
piese vestimentare din şifonier.

Pelerina de ploaie transparentă – se anunţă o
vară ploioasă, ceea ce este minunat, având în
vedere ca pelerina de ploaie transparentă face
parte din articolele vestimentare “hot” ale momentului. Poartă o asemenea pelerină peste
ţinutele de birou, peste outfiturile casual cu iz
jucăuş, dar şi peste ţinutele sport – vei obţine o
ţinută deosebită, cu care vei reuşi să ieşi din
mulţime.

Rochia peste tricou/ cămaşă – rochiile lungi,
din materiale precum satinul, precum şi rochia
tip furou, poti fi readuse în tendinţe dacă sunt
purtate peste o camaşă sau peste un tricou simplu, într-o singură culoare. O asemenea ţinută
poate fi purtată cu succes atât în timpul zilei,
cât şi seara.
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Rochii de zi la modă în primăvara-vara lui
2018. Nu trebuie să îți lipsească din garderobă!

3. Rochiile care lasă
umerii la vedere
Vara lui 2018 va fi
dominată de rochiile
care lasă umerii la vedere, potrivit xmodax.com. Din materiale vaporoase, acestea
vor fi foarte ușor de
purtat în zilele caniculare și asta pentru că
vor lăsa pielea să

1. Rochiile cămașă
Rochiile cămașă sunt
în tendințe în acest an
și pot fi purtate într-o
mulțime de combinații.
Ele sunt alegerea perfectă atât pentru un
eveniment special, cât
și pentru o ținută casual
sau o escapadă la mare.
Astfel, le vom regăsi
pentru tot în această
primăvară, dar și în sezonul estival, atunci
când vor putea fi asortate perfect cu costumul
de baie.
2. Rochiile blazer

respire.
4. Rochiile colorate
Culorile puternice
se vor remarca peste tot în
2018, inclusiv în
modă. Se
vor purta
rochiile foarte colorate, mai ales în timpul verii.

Orice femeie
trebuie să aibă o
astfel de rochie.
Inspirată din garderoba masculină,
rochia
sacou 5. Rochiile cu corset aplicat
scoate în evidență
trăsăturile doam- Corsetul a fost folosit în foarte multe ținute în
anul 2017, iar acest trend se păstrează și în
nelor
și
2018. Aplicat pe deasupra
domnișoarochiilor, acesta va tranrelor
și
sforma întreaga ținută.
pune foarCorsetul se potrivește de
te
mult
minune și cu rochiile căaccentul
mașă și combinând cele
pe senzualitate. În funcție de modul în
două elemente poate fi
care sunt alese accesoriile, rochia blazer
obținut un outfit ce poate
poate fi baza unei ținute casual, dar
fi purtat inclusiv la birou.
poate fi purtată și seara.
Director Prof. Iova Marioara
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- Şapte greşeli frecvente în limba română
1. „care” şi „pe care”
Una dintre cele mai frecvente greşeli este folosirea pronumelui relativ „care“, în
locul formei compuse „pe care“. Ca în
exemplul: „Fata care am văzut-o avea părul
foarte lung“ (varianta greşită, în locul variantei corecte: Fata pe care am văzut-o
avea...). Se foloseşte forma simplă, care,
atunci când are funcţie de subiect şi stă în
cazul nominativ, ca substantivul la care se
referă (spre exemplu, „Fata care mi-a zâmbit...”), în timp ce forma compusă, pe care, o folosim când ea are funcţie de complement direct
şi stă în cazul acuzativ.
2. Al, a, ai sau ale? „Cartea a cărei coperţi“ este un exemplu de folosire greşită a articolului
genitival. Pentru a nu greşi, trebuie ţinut minte că acesta se acordă, întotdeauna, cu obiectul la
care face referire, în acest caz - la coperţi (feminin, plural), ceea ce duce la varianta corectă
”Cartea ale cărei coperţi”. Cărei sau cărui? „Fata al cărui tată“ sau „Fata al cărei tată“ este corect? Varianta a doua este cea corectă, întrucât pronumele relativ în dativ se acordă cu posesorul. În astfel de expresii - „fata al cărei tată“ - trebuie să ţinem cont de două reguli de realizare a
acordului (pentru articolul genitival şi pentru pronumele relativ: al/a/ai/ale se acordă cu obiectul
(tata - în acest caz), iar cărui/cărei/căror se acordă cu posesorul (fata).
3. Folosirea acordului gramatical la expresii impersonale. Din exces de zel, expresii de genul „în ceea ce priveşte“, impersonale, ajung să fie transformate în forme greşite, de... dragul
cuvintelor pe care le determină - spre exemplu: „în ceea ce privesc problemele semnalate“, în
loc de forma corectă „în ceea ce priveşte problemele semnalate”.
4. Asocieri gresite de cuvinte. Dintre asocierile greşite ale unor cuvinte, cea mai frecventă şi
cea mai controversată este expresia „a cere scuze“. Dacă ţinem cont de faptul că „a cere“ înseamnă „a pretinde“, atunci când „ne cerem scuze“ nu facem altceva decât să pretindem interocutorului scuze, adică exact opusul intenţiei noastre. Varianta „diplomată“ ar fi să spunem „vă
rog să-mi primiţi scuzele“ sau „vă rog să-mi acceptaţi scuzele“. Sunt, însă, şi lingvişti care nu
consideră că expresia iniţială ar avea vreo problemă.

Page 33

Interfete

5. decât ≠ numai
Deși ambele adverbe indică restricția, ele nu sunt sinonime totale (și din punct de vedere gramatical), pentru că decât nu poate fi folosit în contexte care cer utilizarea lui numai și invers.
Dar când îl utilizăm pe numai și când folosim adverbul decât?
E foarte simplu: Adverbul numai se folosește doar în construcții afirmative (având el un sens
negativ), iar decât– în construcții negative, cu același rol semantic. Astfel, e INCORECT să
spunem: *Am decât cinci lei.; *Nu am numai cinci lei., ci AȘA: Am numai cinci lei.; Nu
am decât cinci lei.
De asemenea, semiadverbul doar este
sinonim total cu numai; prin urmare, se utilizează în aceleași contexte (afirmative!) în care apare
și numai, aplicându-i-se aceeași regulă.
E corect numai /doar așa: Am doar două mere.
și NU *Nu am doar două mere. (pentru că se
schimbă înțelesul comunicării).
6. “VROIAM” – un cuvânt fără statut în limba română
“Vroiam” este un termen fără statut. Limba română nu l-a recunoscut ca fiind termen corect, în ciuda perseverenței cu care este folosit.
Termenul este un mix intre două verbe “a vrea” și “a voi”, însă oricât de imperfect s-ar dovedi
timpul la care le conjugăm, formele corecte pentru acestea sunt:
“Eu voiam să plec acasă.” și “Noi vream să mergem la teatru.”
7. DECÂT” vs. “DOAR”
Oricât de înfrățite ar părea aceste două cuvinte, dacă vrei să vorbești corect nu îl poți substitui
pe unul cu celălalt. Când folosim “Decât” și când “Doar”? Cu ajutorul lui „decât” exprimăm
comparativul de superioritate:“Este mai mare/mai puternic/ mai deștept decât el.” Și tot el ne va
fi de ajutor în construcțiile negative de tipul: “Nu am decât 1000 de lei.” Odată ce negația a
dispărut din construcția de mai sus, vom folosi cu încredere cuvântul doar: “Am doar 1000 de
lei”
Profesor Pau Carmen
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Viaţa- rezultatul alegerilor noastre
Cei trei prieteni (istorioară motivaţională)
Se spune că erau trei prieteni care îşi doreau să urce un munte. În vârful acestuia trăia un bătrân înțelept pe care îşi doreau să-l cunoască. La un moment dat ajung ei la o răscruce, iar fiecare și-a ales o altă cărare.
Primul a ales o cărare abruptă, ce urca drept către vârf. Nu-i păsa de pericole, dorea să ajungă
la bătrânul din vârful muntelui cât mai rapid.

A doua cale nu era la fel de abruptă, însă străbătea un canion îngust şi accidentat.
Iar cel de-al treilea a ales o cărare mai lungă, ce ocolea muntele şerpuind în pante line. După 7
zile, cel care urcase pe calea cea abruptă a ajuns în vârf extenuat, plin de răni sângerânde. Nerăbdător s-a aşezat să-şiaştepte prietenii.
După o altă săptămână, ameţit de vânturile puternice care i se împotriviseră, ajunse şi al doilea. Se aşeză în tăcere lângă cel dintâi, aşteptând. Trecură alte două săptămâni și sosi cel de-l
treilea, cu faţa strălucindu-i de fericire, semn al unei profunde stări de linişteşimulţumire interioară. Ceilalţi doi erau furioşi pentru că drumul lor a fost greu şi au avut mult de aşteptat, în timp
ce drumul celui de-al treilea părea să fi fost o adevărată plăcere. Aşa că, odată ajunși la bătrân, l
-au întrebat care drum era cel mai bine ales. – Ce ai învăţat tu? îl întrebă el pe primul.

– Că viaţa este grea şi plină de pericole şi greutăţi; că este plină de suferinţăşi adeseori ceea ce
întâlnesc în cale îmi poate provoca răni. Că pentru fiecare pas înainte, trebuie să duc o luptă încrâncenată care mă sleieşte de puteri. Aşadar… am ales eu calea cea mai bună către tine?
– Da! ai ales bine… Iar tu, tu ce ai învăţat? îl întrebă pe al doilea.
– Că în viaţă multe lucruri mă pot abate din cale; că uneori pot să pierd drumul, ajungând cu
totul altundeva decât doresc… dar dacă nu îmi pierd încrederea, reuşesc până la urmă. Aşadar… am ales eu calea cea mai bună către tine?
– Da! ai ales bine… Şi tu, ce ai învăţat? îl întrebă pe ultimul.
– Că mă pot bucura de fiecare pas pe care îl fac dacă aleg să am răbdare. Că, dacă privesc cu
înţelegere, viaţa nu este o povară grea, ci un miracol la care sunt primit cu bucurie să iau parte.
Că iubirea care mă înconjoară din toate părţile îmi poate lumina sufletul dacă îi dau voie să pătrundă acolo. Aşadar… am ales eu calea cea mai bună către tine?
Da! ai ales bine…
•

Uimiţi de răspunsurile bătrânului, cei trei prieteni au căzut pe gânduri. Şi au înţeles, în
sfârşit, că la orice răscruce pot alege … iar viaţa fiecăruia este rezultatul alegerilor facute.

Razvan Iliescu
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Invitaţie la lectură
Motto:
”Lectura este o formă a fericirii. Ultima la
care vom renunța”

Fernando Savater
Prezentare de carte:
1.”Inocenții” de Ioana Pârvulescu
Întâmplător sau nu, mi-a căzut în mână cartea ”Inocenții” de
Ioana Pârvulescu. Tocmai terminasem de citit, de aceeași autoare,
”Și eu am trăit în comunism” și ”Viitorul începe luni”. Titlul scurt
m-a intrigat. Cine sunt ”inocenții”? Cum ne păstrăm inocența? Cât
bine ne face ea într-o lume atât de tributară maturizării? Am citit
cuvintele autoarei care spune că este ”un roman despre cum se poate
înota în timp și în timpuri fără să te îneci. Ar fi bine să fie citit fără
grija vârstei proprii. Și fără orice alte griji, de altminteri.”Și chiar
așa e...
Cartea spune povestea a patru copii, Dina, Doru, Matei și Ana, care trăiesc peripeții în lumea
lor care este clar despărțită de cea a adulților. Peripețiile au loc când în Brașov, când în Kronstadt, când în Brasso, când la Stalin și iar la Brașov, după caz. Casa în care trăiesc este profund
umanizată, la fel ca și alte elemente ale spațiului înconjurător (cum ar fi bradul din curte care
capătă și el însușiri omenești). Toate întâmplările sunt povestite din perspectiva Anei, cea mai
mică dintre cei patru copii. Aceștia trăiesc într-o casă, care are o ”față de om”, alături de părinți,
unchi, mătuși și bunici care îi provoacă pe cei mici la jocuri de perspicacitate, îi înconjoară cu
multă dragoste și îi cresc cu răbdare , având grijă să îi ferească de toate relele aduse de sistemul
comunist. Copiilor li se stimulează permanent gustul pentru lectură de către tată :”N-am văzut
pe nimeni din casă citind cu atâta poftă ca tata.
Cum avea un ban , cum își lua sau ne lua o carte, pe care o deschidea de parcă ar fi vrut să se
mute cu totul acolo, înăuntru”sau se vorbește despre importanța cărții: „Mintea crește, la fel ca
piciorul, dar, întrucât cărțile nu-ți jucau în mână ca picioarele în ghete, nu se vedea când îți sunt
prea mari și nici când îți rămân mici”.
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Într-o Românie chinuită de comunism, copiii supraviețuiesc tocmai prin inocența lor. Astfel , ei
își găsesc în permanență preocupări care le fac plăcere și le ocupă timpul : fac schimb de timbre , citesc ”Pif le chien”, inventează istorii cu spioni, salvează un câine de la hingheri, au fericiri trecătoare în care banalul capătă consistență. Pe lângă toate astea, bunica îi cooptează într-o
societate secretă de îndreptare a lumii, prilej tocmai bun de a pune bazele unor oameni cu caracter. Mizând pe curiozitatea copiilor, bunica îi învață ce înseamnă curajul, prudența, dreptatea,
cumpătarea și alte calități necesare pentru a construi o lume mai bună.
Subiectele pe care romanul le pune în discuție sunt multe și profunde : viața, iubirea,
banii, politica și, nu în ultimul rând, moartea. Este tulburător fragmentul de la finalul capitolului
I, ”Casa” unde Ana vorbește , cu o inocență nedisimulată , despre moarte: ”Și așa am înțeles
atunci că oamenii suferă când le moare casa. Eu una nu mă îndoiam că și casa suferă când îi
moare un om. Pe-atunci casa noastră era încă foarte fericită : îi trăiau toți oamenii.”
Trebuie să recunosc că Ioana Pârvulescu stăpânește arta de a lega cititorul de carte. Volumul
este structurat în capitole aranjate , de cele mai multe ori, cronologic. Fiecare capitol are un titlu
scurt și un subtitlu surprinzător. (”Casa - Cineva mi-a spus că aste e chiar definiția paradisului
”). Stilul este simplu, degajat, iar povestea reușește să extragă din pliurile timpului nostalgie
tulburătoare, dor de anii plecați la promenadă, dar și o bucurie a inocenței din perspectiva celui
care , deși ajuns la vârsta maturității, încă nu a pierdut-o. De fapt, autoarea redefinește un soi de
paradis , acela al copilăriei/ inocenței în care copiii experimentează viața pe care o descifrează
la nivelul lor de înțelegere și percepție .
Închei cu părerea editorului cărții care spunea :”Poate că inocența e vârsta la care ar fi trebuit
să rămânem pentru a da un dram de decență speței umane. Cartea aceasta, frumoasă ca un basm
adevărat, este povestea unei lumi de copii în care ”căderea” n-a avut încă loc. Citind-o , ne legănăm cu gândul că am fi putut fi altfel. E o bunătate în aceste pagini, care trezește în noi nostalgia unei lumi pierdute.” Nu-mi rămâne decât să vă urez: spor la citit !
Prof. Oana Anton
2. “Zilele noastre care nu vor mai fi niciodata “de Cristina Nemerovschi
Această carte relatează povestea unei fete care suferă de anxietate. Ea a dobândit anxietatea dupao traumă pe care a trăit-o. În
acest roman ne este prezentată viaţa ei după traumă, felul în care
încearcă să scape de anxietate şi cum se manifestă aceasta asupra
ei. Pot spune că putem învăţa din povestea ei cum să trecem peste
barierele vieţii de zi cu zi care ne înconjoară.
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3.Tată bogat, tată sărac de Robert T. KIYOSAKI
Majoritatea trecem prin şcoală, fară a învăţa ce înseamnă educaţia financiară , fără a
invăţa să ne gestionam banii si să-i facem “sa lucreze” in favoarea noatră. Fie stăpânim banii,
fie suntem sclavul lor.
„Principalul motiv pentru care oamenii se luptă cu dificultăţile financiare este acela ca au trecut prin şcoală fara să înveţe nimic despre bani. Rezultatul este că învaţă să lucreze pentru
bani… dar nu învaţă niciodată să pună banii să acţioneze pentru ei.“
Cartea evidenţiază şase aspecte:
- importanţa literaturii financiare;
-atenţia dedicată unei afaceri proprii;
-taxele si corporaţiile;
-bogaţii au inventat banii;
nevoia sa muncesti pentru a învăţa, nu pentru bani.
-omul bogat nu lucrează pentru bani.
Cherciu Andrei

Recomandări de jocuri
Scurt istoric al jocurilor video
Jocurile video sunt cea mai buna soluție pentru a te face sa Îți
pierzi ore în șir stând pe un scaun , pe lângă asta te ajută sa Îți formezi personalitatea socializând cu alți oameni online creând prieteni ,
haide sa vedem de unde a început totul .Primele jocuri video au fost
create în anii 1950-1960 și rulau pe platforma Osciloscop.
Cutia asta veche este un aparat electronic de
măsură care servește la observarea și măsurarea unui semnal de tensiune
electrica , intre timp jocurile au evoluat și am ajuns la„epoca de aur a jocurilor Arcade” jocurile arcade au fost dezvoltate în anii '70 și, datorită ușurinței
utilizării, au căpătat o popularitate imensă ceea ce a dus la perioadă de aproximativ un deceniu numită și epoca de aur a jocurilor Arcade , în acele timpuri înainte sa apară sălile de jocuri aceste jocuri electronice erau puse în
baruri .
Jocurile au evoluat în continuare mai ales pe console , prima consola a
apărut în anul 1972-1977 e prima generație și sunt 6 generați de acest fel
pana în anul 2000 când Sony lansează Playstation2 unde a și lansat The Simis care a fost un
adevărat hit în industria jocurilor și a fost cel mai bine vândut joc al tuturor timpurilor , depășind Myst .
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Bun și acum ca am terminat cu introducerea ce ai zice sa Îți prezint un joc pe care ai putea sa il
încerci.
•

Subnautica

Subnautica este un joc de supraviețuire și aventura
ești liber sa explorezi o lume subacvatica uriașă de
unul singur în care trebuie sa Îți creezi o baza și sa
Îți aduni resurse pentru a supraviețui și ca nu era
destul trebuie sa te ferești și de tot felul de creaturi
uriașe , creatori jocului sunt cei de la
UnknownWorlds Entertainmentși jocul a fost lansat oficial Ianuarie 23, 2018.
Povestea pe scurt
Tu și echipajul tău sunteți într-o misiune de construcție în spațiu dată de Alterra când deodată
nava Aurora este lovită de un puls energetic misterios venit de pe planeta 4546B , te-ai băgat
într-o capsula de evacuare și ai aterizat pe aceea planeta după câteva ore de inconștiență , ai ieșit din capsula și ai văzut nava Aurora distrusa complet la doar câțiva kilometri depărtare , încerci sa cauți și alți membri ai echipajului dar fără rezultat și decizi ca a venit vremea sa scapi
de pe aceasta planeta.
Cerințe minime
Sistem de Operare: Windows Vista SP 2
Procesor: Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+
RAM: 4 GB
Placă Video: NvidiaGeForce GT 720 / ATI Radeon HD 3800 cu 1 GB VRAM și DirectX 11
Hard Disk: 6 GB
Cerințe recomandate
Sistem de Operare: Windows Vista SP 2
Procesor: Intel Core i3-3240 3.4 GHz / AMD Phenom II X4 40
RAM: 8 GB
Placă Video: NvidiaGeForce GTX 550 / ATI Radeon HD 7720 cu 1 GB VRAM și DirectX 9.0c
Hard Disk: 6 GB

Ilovan Adrian

Recomandări de filme
•

Ready Player One

În viitorul apropiat, jucătorii concurează într-un univers
masiv de jocuri video pentru a găsi un "Easter egg" ascuns de creatorul recent decedat al rețelei, care promite bogății din viața reală.
Wade Watts (Tye Sheridan) devine primul jucător care a reușit să
navigheze cu succes la primul nivel al testului, generând o cursă
internațională de înaltă miză pentru a sparge codul jocului.
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•

Lucifer

Lucifer, "Steaua de dimineață", a decis ca a avut
destule slujbe in Iad și decide să petreaca ceva timp pe
Pămînt pentru a întelege mai bine umanitatea. El se
stabilește în Los Angeles unde ajută LAPD
"Departamentul de Poliție din Los Angeles" să prinda
și pedepseasca răufăcători.
Serialul a luat note bune de 9/10 pe "IMDb".Și 89%
pe "Rotten tomatoes”.
Andreea Zlate

Să zâmbim...
Umorul constituie o forță. Nimic nu uneste mai mult oamenii ca
râsul […] – (Lev Nicolaevici Tolstoi)

Ce capitală are Marea Britanie? Linişte. O voce din spate:
- Dar ne-aţi spus să învăţăm capitale de ţări, nu de mări!
O profesoară de franceză îşi întreabă elevii:
- Care e diferenţa dintre "Madame" şi "Mademoiselle"? La care un băiat din spate:
- "Monsieur"!
Îţi pun o întrebare, îi zice profesorul elevului.
- Bine domnule profesor, dar numai una !
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- Unde e Austalia?
- Acolo, raspunde elevul.
- Unde acolo?
- Asta deja e a doua intrebare...
-Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba romana către elevul Ionescu, când fac cu
degetul aşa înseamnă că vii la tablă.
- Nici eu nu vorbesc mult, d-le profesor, eu când dau din cap înseamnă că nu vin.
La un interviu:
- Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră.
- Păi... m-ar interesa să ştiu cam câţi oameni lucrează în firma dumneavoastră.
- În general, cam un sfert...

Rebusuri
Pe verticală, găsiţi numele celui mai popular dintre jocurile moderne de cuvinte încrucişate pe
tablă.

A

1. Cel mai cunoscut şi mai vechi joc logic
2. Întrebări încuietoare... în versuri populare

1

3. Joc inteligent, cu tac şi bile
4. Cuvinte formate prin amestecarea literelor
alt cuvant

2

unui

3

5. Cuvinte încrucişate

4

6. Joc cu zaruri

5

7. Joc de cuvinte bazat pe asemănarea unor
vinte diferite ca sens

cu-

6

8. Jocuri de cuvinte încrucişate... cu definiţii
foarte uşoare

7
8

B
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Descoperiti conceptul definit ca tip de text prin care se încearcă influențarea atitudinilor și a
conduitelor unui om de către altul.

1. Schimb de informații interumane/ Acțiunea de a comunica și rezultatul ei.
2. Obiectul/ tema unei comunicări.

A
1
2

3. Raționament, dovadă adusă în
sprijinul unei afirmații.

3

4. Sinonim pentru „cuvântare”.

4

5. Imitarea veridică a realității,
conform lui Aristotel.

5
6

6. Destinatarul comunicării.
7

7. Modificarea realității în opera
de artă.

8

8. Receptorul comunicării literare.
9. Emițătorul intratextual în comunicarea narativă
10. Operator logic care leagă frazele în comunicare.
11. Impresia de adevăr.
12. Mod de a concepe/ percepe
realitatea.

9
1
0
1
1
1
2
B
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