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EDITORIAL 

Schimbare… 
    Stresant, monoton, când faci doar 

lucrurile cu care eşti obişnuit. Dar cât e de 
revigorant să faci lucruri noi! Să cunoşti lume 
nouă, să socializezi chiar cu persoane pe 
care nu le-ai mai văzut şi să vorbeşti ore 
întregi, să faci schimb de experienţă iar 
apoi... să nu mai auzi niciodată unul de altul; 
să faci lucruri purtat de val, din instinct, să te 
distrezi, să participi la o activitate interesantă, 

 să ajuţi pe cineva din jurul tău, să-ţi dedici 
timpul unui proiect. A fost momentul  să 
facem ceva nou, care să ne scoată din rutină 
şi astfel să ne redescoperim. Am avut prilejul 
să punem în valoare părţile ascunse ale 
minţii, să experimentăm, să învăţăm.  

   În contextul desfăşurării mai multor 
proiecte europene la nivelul învăţământului 
liceal, şcoala noastră a avut ocazia să 
participe la o astfel de acţiune în Turcia 
(Duzce), desfăşurată sub genericul 
“ENERGY FOR LIFE”.  

    A fost o competiţie în care noi, 
reprezentanţii Liceului Pedagogic din Tulcea,  
i-am surprins în mod plăcut pe partenerii din 
celelalte ţări participante. Cu multă dibăcie şi 
sârguinţă am reuşit să schimbăm impresiile 
greşite pe care şi le formaseră despre noi, 
românii, despre felul în care gândim şi trăim. 

  Fiecare lucrare realizată, fiecare temă 
abordată de către echipa noastră nu a fost 
altceva decât încă o posibilitate de a reliefa 
calităţile şi aptitudinile pe care noi, elevii 
români, le deţinem. 

  Activităţile la care am participat pe 
parcursul celor şapte zile au constat în 
vizitarea unor ateliere foarte utile, organizate 
în scopul economisirii, valorificării surselor de 
energie în viitor. De asemenea, am avut 
ocazia de a vizita cea mai mare cascadă din 
Duzce, muzeele şi locurile istorice din jurul 
oraşului, şantierele organice de agricultură 
unde am degustat alimente ecologice, 
precum şi una dintre cele mai importante 
universităţi: „BELEDIYESIESI DUZCE”. 

     Încheierea fiecărei zile de lucru era cel 
mai aşteptat moment. În fiecare seară, 
grupurile participante prezentau aspecte 

semnificative din cultura poporului pe care îl 
reprezentau: gastronomie, unde degustam 
mâncăruri şi băuturi tradiţionale, cântece şi 
dansuri specifice fiecărei ţări prezente: 
Turcia, Portugalia, Spania, Bulgaria şi 
Lituania. 

 Am învăţat din această experienţă că este 
bine să culegi amintirile cele mai frumoase şi 
să le porţi cu tine în suflet! Ele te vor ajuta să 
creşti şi îţi vor da aripi, îţi vor aduce aminte 
că poţi zbura şi visa cu ochii deschişi... 

Andreea-Lavinia Achim, absolventă a clasei a XII-a B – 2009/2010, 
participantă la proiect 
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CREDINŢĂ ŞI TRADIŢIE CREŞTINĂ  
   

Peştera Sfântului Andrei                     NOAPTEA SFÂNTULUI ANDREI 
        
 
         Pe 30 noiembrie, românii îşi sărbătoresc patronul 
spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei. Noaptea de ajun a 
Sfântului Andrei este destinată unor obiceiuri care să 
asigure protecţie oamenilor, animalelor şi gospodăriilor 
pe care ţăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui 
sfânt.  
       Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre 
acele momente în care bariera dintre văzut şi nevăzut se 
ridică. “Andreiu cap de 
iarnă”, cum îi spun 
bucovinenii, permite 
interferenţa planurilor 
malefice cu  cele benefice, 

lucrurile importante din existenţa oamenilor putând fi întoarse 
de la matca lor firească. Se crede că în această noapte “umblă 
strigoii” să fure “mana vacilor”, “minţile oamenilor” şi “rodul 
livezilor”.  
           Împotriva acestor primejdii, ţăranul român foloseşte 
usturoiul, casa, grajdul, coteţele, uşile şi ferestrele fiind unse cu 
usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la 
oameni şi la animale. În această noapte se desfăşoară cea mai 
importantă acţiune: păzitul usturoiului. Fete şi flăcăi veghează şi petrec, tocmai pentru a 
înzestra usturoiul cu calităţile necesare îndepărtării primejdiilor. De asemenea, usturoiul va 
servi drept remediu terapeutic şi, purtat la brâu, va aduce peţitori. Tot în această noapte, 
pentru rodnicia câmpurilor şi a livezilor se aduc 
crenguţe de vişin în casă – ce vor înflori până 
de Crăciun – sau se seamănă boabe de grâu în 
mici recipiente.  
           Fetele încearcă semnele propriului 
destin: caută chipul viitorului soţ în forma pe 
care o ia plumbul sau cositorul topit şi apoi 
solidificat prin turnarea în apă. Stau apoi, 
peste noapte, în faţa unei oglinzi mărginite de 
două lumânări, până ce zăresc chipul viitorului 
bărbat. Pun busuioc sub pernă şi apoi se culcă, 
sperând să-şi viseze sortitul. 

                                                                                          Procesiune de alungare a  
                                                                                              duhurilor rele în Ajunul Sf. Andrei 

 
 
Alina Perijoc, cl. a XII-a B                                                                            
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FOŞTI PROFESORI, FOŞTI ELEVI 

TOŢI SUNTEM VREMELNICI PENTRU VECI 

Zburlea Adina: Pentru că sunteţi în pragul finalizării acelei sinteze 
unice şi irepetabile purtând partea culturii şi sensibilităţii creatoare a 
dascălului şi trecerii la „biografia interioară” a bilanţurilor, vă rugăm, 
doamnă profesoară Uliana Samovschi, să ne vorbiţi despre 
„geografia şi istoria dumneavoastră sacră”, aşa cum vă place să ne 
spuneţi, citându-l pe Mircea Eliade. 
Doamna profesoară: Vrei adică să redescoperim acordurile simple 
ale căutării adevărate de „noroiul greu al al prozei”(Eminescu),  din 
biografia mea? Bine, voi începe cu faptul că m-am născut la 
Murighiol, pe 17 martie 1951, fiind al şaselea copil al Dariei şi al lui 
Mihail. Mi-a plăcut şcoala lângă care locuiam şi la propriu, şi la 
figurat.Ştiam să citesc şi să scriu în două limbi (română şi ucrainiană) 
înainte de a păşi în clasa I. Am terminat cele două clase mereu cu 
„coroniţă”; de aceea primul an de liceu mi s-a părut îngrozitor: între 
zidurile reci ale secularului colegiu „Spiru Haret” am avut primele 
decepţii intelectuale, dar din clasa a X-a „umanistă” am început să mă 

impun, finalizând cursurile liceale cu cea mai mare medie la bacalaureatul din 1970 şi cu accederea la Facultatea de 
Filologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, mare succes, ţinând cont că din toată clasa am reuşit 
numai 3 elevi. Studenţia, drapată cu faldurile imaginarului oniric şi ale aspiraţiilor spre spaţii hispanice (doar eram 
studentă la spaniolă!), a fost încheiată cu repartiţia guvernamentală tocmai la Oaş, judeţul Satu Mare, uriaşă distanţa 
faţă de mirifica Deltă. Aici am predat limba spaniolă-exotică în anul 1974 pe toate meleagurile neaoşe – cu imense 
satisfac-ii profesionale şi cumplite drame personale... 
Z.A. : Cum aţi ajuns iar la Tulcea? Şi mai ales la Liceul Pedagogic Tulcea? 
Prof: Din 1981 am revenit în „geografia mea sacră”, renunţând la titularizare, ceea ce a însemnat pentru mine o 
intensă migraţie pe la toate liceele: naval, marină, metalurgic, artă, „Spiru Haret” – situaţie comună de altfel tuturor 
suplinitorilor. Din 1997 – după concurs am ajuns la Liceul Pedagogic, după atâtea prigoniri de soarte, unde mi-am 
incheiat apostolatul. Am avut generaţii nenumărate, succese ale elevilor care au recompensat toate neîmplinirile 
pecuniare, mi-am iubit şi respectat elevii – materia mea primă - şi cred că mulţi dintre elevi au apreciat asta. 
Z.A: ...”bătrânul dascăl cu a lui haină roasă-n coate”...(M. Eminescu) poate face o mărturie, un testimoniu despre 
menirea de Dascăl (Apostol) al şcolii?! 
Prof: Poarta solară a împlinirii ca Profesor este respectarea elevului, o pregătire desăvârşită şi adaptată mereu la 
sensibilitatea noilor generaţii (impostura fiind cel mai uşor de depistat, copiii fiind neîndurători), ţinută fizică şi mai ales 
morală impecabilă, stima faţă de cei valoroşi, recunoaşterea şi promovarea performanţelor sunt ingredientele ce se 
adaugă talentului şi profesionalismului unui adevărat cadru didactic. Mult succes colegilor mai tineri şi multă aplicaţie 
elevilor de care mi-e dor permanent şi care sunt cei care mă păstrează 
în „neuitare”. Şi dacă tot e vorba de testimoniu, iată: 
 
„Nu regret, nu mă jelesc, nu strig 
Toate trec ca floarea spulberată 
Vestejit de-al toamnei mele frig  
Nu voi mai fi tânăr niciodată... 
În dorinţi încep zgârcit să fiu, 
Te-am trăit sau te-am visat doar, viaţă?... 
Toţi suntem vremelnici  pentru veci...” 
(Serghei Esenin) 
 
ZA: Mulţumesc pentru interviu! 
Prof: Cu plăcere şi mult noroc! 
     
 Interviu realizat de către  
 eleva Adina-Maria Zburlea, cl. a XII-a C 
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EVENIMENT 

Noaptea cercetătorilor 
Pe data de 24 septembrie 2010, la 

nivelul întregului continent, în peste 279 

de oraşe, s-au sărbătorit, în acelasti timp, 

cercetarea şi oamenii care lucrează în 

acest domeniu. 

Iniţiativa a demarat în 2005 sub 

titulatura „Researches in Europe” şi îşi 

propune să aducă pe cercetatori mai 

aproape de publicul larg, care să-i 

cunoasca nemijlocit. 

Cercetătorii trăiesc printre noi. 

Deşi vedete, staruri autentice şi modele 

adevărate de performanţă profesională şi 

pasiune ştiinţifică, de cele mai multe ori sunt 

anonimi şi modeşti, trăind laolaltă cu ceilalţi 

oameni, încrucişându-şi existenţa cotidiană 

cu noi. Întâlnirea pe care am avut-o cu ei, 

prilejuită de  „Noaptea cercetătorilor”, ne-a 

permis să-i cunoaştem mult mai bine, atât pe 

ei cât şi munca lor exepţională şi, mai ales, 

să-i preţuim aşa cum merită. 

Lumea captivantă a cercetării şi-a 

deschis larg porţile pe 24 septembrie, de la 

ora 16 şi le-a închis la orele 22, la Centrul 

Muzeal Ecoturistic Delta Dunării. 

„Noaptea cercetătorilor” s-a realizat la 

nivel local de catre ICEM Tulcea în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Tulcea şi a urmărit atragerea publicului 

interesat în activităţi precum ştiinţele naturii, 

etnografie, istorie şi artă. 

De la liceul nostru au participat elevii 

claselor a IX-a şi a X-a alături de cei care fac 

parte din cercul de ştiinţe „Evrika”. 

Iniţiativa participării la acest eveniment 

i-a aparţinut Domnului Director Emil 

Gherghescu.  

Acţiunea a fost condusă de d-na 

profesoara Albu Mariana, dar alături de noi 

a fost şi d-na dirigintă a clasei a X-a A, prof. Mărgărit Mioara. 
  

Gabriel Afuza, clasa a X-a A 
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CENACLUL LITERAR 
 
Îndemn 
Vă rog să nu mai visaţi! 
E foarte uşor! 
Gândeşte-te la ce vise poţi avea şi nu poţi 
avea. 
Compune-ţi propria realitate 
Din fapte, 
Imagini şi sentimente , 
Sunete şi zâmbete, 
Care mai târziu se transformă în plânsete. 
Fă ce ţi-ai propus să faci 
Când erai mic şi naiv. 
 
Cuvinte 
Cuvinte zboară prin mintea mea… 
 
Când vreau să găsesc un răspuns , 
Aleg cinci cuvinte, toate substantive, 
Şi mă gândesc cum să le îmbin, 
Să fac o poveste colorată 
Cu sentimente profunde 
Ce se pierd în timp…  
 
Cuvinte zboară prin mintea mea… 
 
Alte cuvinte 
Cuvinte… sunt  doar cuvinte , 
Când nu mai sunt alte cuvinte 
Să exprime vidul dintre noi , 
Sau alte cuvinte pe care ţi-e frică să le 
rosteşti. 
Dar te gândeşti că prin cuvinte 
Nu poţi să exprimi fericire… 
Şi rămân aceleaşi cuvinte. 
 
Cuvinte… sunt doar cuvinte, 
Cuvinte nerostite, un joc de cuvinte…  
Cuvinte ce-mi vin în minte  
Când nu mai ştiu cuvinte. 
Dar atunci când nu mai sunt cuvinte  
Sunt doar alte cuvinte… 
 
Iubire                      
Eram liniştită. 
Te-am întâlnit 
Şi a-nflorit în mine 
Un mugur al vieţii. 
 
Dar apoi, când nu puteam sa te văd, 
Sufletul mi s-a înnegrit. 
Şi-am turnat o cană de ciocolată să-l 
îndulcesc. 
Dar, din păcate, am început să mă topesc. 
 

Merg pe stradă 
Merg pe stradă, 
În jur e ceaţă, 
E dimineaţă 
Şi nu am chef de viaţă. 
 
Merg pe stradă… 
Te văd pe tine 
Venind spre mine 
Zâmbind, 
Chicotind. 
 
Îmi  place să te privesc 
Şi totuşi … 
Nu mă gândesc 
La ce va fi 
Când nimic nu va mai fi, 
Căci sunt cuprinsă de necuprinsul 
Din vii , din morţi , din stele , din praf… 
Tu! Tu eşti tot ce mi-a mai rămas. 
Merg pe stradă… 
 
Zi de toamnă 
Stau pironită în scaunul meu 
De la obişnuitul meu birou. 
Scriu poezii până la ore târzii, 
Mă gândesc la lucruri pe care poate nu le 
ştii… 
 
Dar trec peste asta 
Şi-ţi scriu cum e viaţa: 
E scurtă , e lungă, 
E monotonă şi plină de surprize, 
E tristă, dar e fericită. 
O cunoşti , dar îţi e necunoscută, 
O asculţi şi totuşi ea nu te-ascultă. 
Adorm… ceasul ticăie încet… 
O boare de vânt pătrunde pe fereastră, 
Dar ce-mi văd ochii ? 
E pasărea măiastră! 
Stă singură, izolată 
Ca omul de geniu de lumea toată. 
 
Lumânarea s-a stins , 
Timpul s-a scurs, 
Iar tinereţea mi-a apus. 
Tot ce-am avut de spus, am spus… 
Dar  nu mi-e de ajuns 
O viaţă să trăiesc. 
Voi renaşte cu fiecare cuvânt citit de tine 
 Scris pe stupul de albine ce şade lângă tine… 
Dar voi muri de fiecare dată mai mult, 
Iar stupul meu va rămâne doar…  un stup. 
 

Elena Popa, cl. a XII-a A 
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CENACLUL LITERAR 

Eu şi tu 
Eu şi tu 
Mergeam impreună 
Ţinându-ne de mână 
Eu şi tu 
Doi copii in zori 
Cântam cântări. 
 
Eu şi tu  
Ne-nălţam, zburam  
Pe nori pluteam 
Eu şi tu 
Povesteam 
Şi întruna râdeam. 
] 
Eu şi tu de tine 
Tu şi eu de mine  
Eu şi tu la-nceput  
Pământeni eram 
Dar am devenit 
Îngeri fără chip. 
 

 
 
 
Eu şi tu am jurat  
Chiar de-ai deveni împărat 
Să ne-nălţăm la nori 
Să fim nemuritori.  
 
Eu şi tu pentru a supravieţui 
Orice s-ar ivi 
Nu ne vom despărţi 
Iubirea dintre noi 
N-ar şterge-o mii de ploi 
Nici focul n-ar  arde-o 
Nici Cerber n-ar înghiţi-o. 
 
Te-am iubit pe pământ, 
Te iubesc în gând, 
Te iubesc în cer, 
Înger cu chip rebel. 

 

Marilena Neagu, cl. a XII-a B  

 

 
Toamna sufletului  
E toamnă… 
sunt trist şi singur şi, 
uitându-mă pe fereastră,                            
văd cum o frunză cade lin… 
Aş vrea sufletul să-mi alin 
cu o floare  
crescută în inima ei 
ce mă-mbie cu mireasma şi frumuseţea ei. 
Aştept să o primesc, dar ea nu mi-o dă: 
Se teme că voi pleca şi o voi lăsa singură. 

 
Ochii tăi negri 

Privesc în ochii tăi negri  
o întreagă lume 

plina de ură  
şi întâmplări multe. 
Aş vrea să-i ating...  

  şi să simt căldura din ochii tăi… 
De fapt, ochii tăi sunt reci, 

Negri şi răi. 
 

Loredana Stoica, cl. a IX-a B 

 

Niciodată toamna… 
Niciodată toamna nu a început cu această  

euforie poetică, idilică şi sentimentală, uşor 
desuetă, cu timpul comprimat în parfum de 
migdale… (parfum de fapt inexistent!)… 

Mai presus de toate, toamna aduce începerea 
şcolii; ŞCOALĂ, catalog, absenţe, trezit devreme, 
lecţii  târzii, ore plictisitoare , “profi “ neinteresanţi, 
“profi” prea entuziaşti, cuvinte prea grele, exerciţii 
interminabile, formule care nu-mi spun nimic... 

Şi-n loc să mă tângui ca un pian dezacordat, 
mai bine aş asculta muzica crengilor legănate de 
vânt, aş mai  
părăsi monitorul şi mi-aş propune să văd mai mult 
cu ochii, cu sufletul, cu inima.  

 
 
 
 

 
 
 
 
M-aş inspira din spectacolul colorisitc al 

frunzelor pentru o rochie  de bal al bobocilor, m-aş 
insipra de la soare să mângâi iubita, m-aş inspira de 
la crizanteme să-mi etalez ideile precum petalele 
lor, m-aş inspira de la struguri să plâng de fericire 
precum boabele, m-aş inspira de la seminţe să-mi 
desăvârşesc creşterea, m-aş inspira de la ploaie să-
mi respect aproapele, precum picăturile pământul, 
m-aş inspira de la zilele scurte precum serile lungi cu 
prietenii... 

    Niciodată toamna... m-aş inspira de la Tine, 

draga mea, nepreţuita mea toamnă, din primăvara 

vieţii de elev. 

Prof. Gina Atim 
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  LA ÎNCEPUT DE DRUM 

 

În vacanța de vară, eu și familia 
mea ne-am propus să facem o plimbare 

prin țară. Hotărâți și plini de nerăbdare, 

ne-am făcut bagajele, am suit în mașină 

și am pornit la drum. 
Călătoria lungă a fost presărată de 

imagini de neuitat: nori jucându-se în 

diferite forme pe cer, câmpii și dealuri cu 

margini de flori multicolore, râuri grăbite 
parcă să ne arate drumul. În zare se 

vedeau crestele munților verzi ce ne 

pofteau să ajungem la ei. Am urcat 
serpentinele impresionante, pitite de brazi 

înalți ce ascundeau razele aurii ale soarelui 

arzător. 
După ore bune de mers, am ajuns 

în sfârșit la destinație: un sătuc frumos, 

împodobit cu cabane și  traversat de râul 

Mureș, numit Neagra. Părea un loc liniștit, 

în care odihna și relaxarea sunt bune 

prietene, dar  chiar  înainte de a ajunge la 
cabană un tren lung ne-a trezit din visare 
trecând cu mare gălăgie, rupând parcă 

liniștea încântătoare. 

A doua zi, plini de voioșie, am 

pornit în drumeție pe cărările munților, 

unde am găsit ciuperci pitite în mușchiul 

moale de la poalele brazilor. Erau de toate 

mărimile, formele și culorile, dar, cu cât 

erau mai frumos colorate, cu atât erau mai 

otrăvitoare, mi-au explicat părinții mei. Noi 

am adunat doar unele foarte simpatice și 

de un galben-auriu, pe care cei din partea 
locului le numeau  ”gălbiori”. 

Gândăceii și fluturii colorați ne 

însoțeau peste tot, dorind parcă să ne 

ghideze. Din  tufișuri, zmeura coaptă și 

gustoasă ne îmbia s-o gustăm. Cu cât 
înaintam, cu atât natura era mai mai 
frumoasă, mai sălbatică, mai enigmatică. 

Pe drumul anevoios , am întâlnit și ape repezi ce-și spălau 

sârguincioase pietrele de râu, dar și poienițe pictate parcă 

de un pictor talentat. Obosiți și sătui de zmeură, ne 

întorceam la cabană, cu gândul că vom reveni în ziua 
următoare.  Seara cobora încet peste vârfurile 

brazilor semeți, ascunzând în întuneric toate culorile 

încântătoare ale naturii.Ne făceam ”inventarul” zilei ce abia 

trecuse și planuri pentru a doua zi, apoi ne culcam și 

adormeam ascultând cântecul greierașilor. 

Vacanța mea mare de anul acesta a fost așadar una 

de neuitat. Am început noul an școlar având rucsacul plin 

de amintiri frumoase, pe care le-am împărtășit și colegilor 

mei de clasă, făcându-le poftă să viziteze și ei acele locuri 

minunate. 

 
Mihaela Burlacu, cl. a IV-a A 
 

 
Floarea 

Am o floare mititică,  

Gingaşă şi frumuşică. 

Îmi zâmbeşte ziua toată 

Ca să o mai ud o dată. 

 

Are cinci petale mici 

Parcă date cu sclipici, 

Stă ţanţoşă pe-o tulpină 

Pornită din rădăcină,  

Frunza – o  bucătăreasă 

Ce-i face hrană gustoasă. 

 

Sunt mândră de floricică, 

Cât e ea de mititică 

Îşi înalţă fruntea-n soare 

Să se facă floare mare. 

Îi vorbesc, o îngrijesc, 

Ca să ştie c-o iubesc! 

 

Gabriela Stahei, cl. a IV-a A 

 

Vara 

Iată, vara a sosit 

C-o vacanţă mare 

Este tot ce mi-am dorit, 

E o sărbătoare. 

 

Are fructe aromate, 

Îndulcite, colorate, 

Soarele strălucitor 

Îl împarte tuturor. 

 

E atâta libertate 

Că n-o mai poţi duce-n spate 

Nu ştii ce să faci deja 

Bucuraţi-vă de ea! 

 

Bianca-Maria Mihail, cl. a IV-a A 

 
Jucăriile 

La magazin sunt multe jucării 

Mai mari, mai mici, pentru copii. 

Le vezi în vitrine şi gândul te-apasă 

Să le pofteşti la tine-acasă. 

 

Mama-ţi explică: 

-E criză  mare.  

Nu mai pofti din galantare! 

 

Tu te prefaci că nu îţi pasă, 

Îţi spui ”Am jucării acasă!”... 

 

În consecinţă, dragi copii 

Nu mai poftiţi la jucării! 

 

Iulian Nichifor, cl. a IV-a A 
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PAGINA PROFESORULUI 

Alexandra, IORDĂCHIŢĂ 

 

 
 
Data și locul nașterii:  19 decembrie 1965 –  com. 
Jurilovca, jud. Tulcea 
Studii: 
1992 -  absolventă a Şcolii de Artă „Ludvig Paceag” –
Tulcea- clasa prof. Gh. Neaţă   
2002-  absolventă a Colegiului Universitar de Institutori – 
Desen „Ovidius” Constanţa. 
2009 - absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei – Universitatea  „Ovidius”, Constanţa 
Profesie:Profesor înv. primar la Liceul Pedagogic – Tulcea 
Din 2006 - Membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici 
„Ancora” –Tulcea 
Din 2007 - Vicepreşedinte al Asociaţiei Artiştilor Plastici 
„Ancora” –Tulcea 

Referințe editoriale:   

2006 – menționată în revista “DACIA magazin” – no. 38 
(noiembrie-decembrie) editată de   Dacia Revival  
International Society of New York. 

2009 – menționată în volumul “Nuanțe cromatice în 

forumul cetății” – Adrian Pal 

2009 - menționată în revista “Fruntarii danubiene”  
editată de  Casa Armatei Tulcea 

Expoziții de grup:   

În cadrul Asociației Artiștilor Plastici„Ancora” 

2006  - “Genucla” –Consiliul Județean Tulcea – 
sala ”M. Kogălniceanu” 

- Primăria orașului Măcin – jud. Tulcea 

-  “Sonorități plastice”-“Casa Cărții”- Tulcea 

2007 - “Lujer de floare” -“Casa Cărții” - Tulcea 

-“Regina Masageților- Tomiris”- “Cercul 

Militar Național”-București 

-“În loc de prefață”- “Casa Cărții”-Tulcea 

2008 -“Periplu cromatic” - “La mansardă”-Galați 

- “Șevalet”-“Sala rondă” a Cercului Militar 

Național-București 

2009  - “Schițe Dobrogene”-Cercul Militar-Tulcea 

- “Rogvaiv” – Cercul Militar Național București 

-”101 zile de cultură la Costinești”- ”Curtea cu artiști” –

Costinești( parteneriat cu asociațiile ”Patriot”și 

”Amfora”- Constanța) 

-lansarea volumelor ”Restituiri- Vasile Pavlov” și ”Cinci 

ani de culoare”+ expoziție – 
Foaierul teatrului ”Jean Bart”- Tulcea 

2010 -”Plaiul cu plauri” - “Casa Cărții” - Tulcea 

-“Sala rondă” a Cercului Militar Național-București 

    -”Ziua forțelor navale” - Cercul Militar Tulcea 
 

Diplome: de participare la tabăra de creație Costinești 

2009; de participare la expoziția   “Regina Masageților- 

Tomiris” 2007 (Congresul al VIII-lea Internațional de 

Dacologie); numeroase premii și mențiuni , la concursuri 

interjudețene și naționale de creație artistică-plastică, 

obținute de elevii coordonați 

Tabere de creatie:  2009 – Costinești, jud. Constanța 

Alte lucrări: în colecții private din țară și din străinătate 
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CE ESTE ZIUA EUROPEANA A LIMBILOR ? 

Anul european al limbilor (2001), organizat de Consiliul European şi de Uniunea Europeană, a fost un succes în 

implicarea a milioane de oameni (aproximativ 45 de ţări participante) . 

Obiectivele generale ale Zilei Europene a Limbilor Străine sunt :  

 Alertarea publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine şi diversificarea gamei de limbi 
învaţate ; 

 Promovarea diversităţii lingvistice şi culturale bogate în Europa; 

 Încurajarea  pe parcursul vieţii a învăţării limbilor străine în şcoli, dar şi în afara acestora. 
 

CINE POATE PARTICIPA ? 

Toata lumea poate fi implicată într-un fel sau 

altul în Ziua Europeană a Limbilor Străine! 

Fie singur sau în grup, fără organizare (şcoală 

sau asociaţie), sau doar alături de prieteni, oameni de 

toate vârstele se pot 

implica în această 

zi. 

Există câteva 

posibilităţi :  

ELEVI / 

STUDENTI: 

Pentru a învăţa mai 

multe despre 

diversitatea limbilor, 

elevii şi studenţii pot 

face parte din 

această organizaţie. 

Dacă joci jocuri sau 

chestionare, o poţi face ştiind diferite limbi din 

Europa . Daca îţi place muzica, de ce nu organizaţi 

un eveniment muzical pentru a promova varietatea 

limbilor şi genurilor muzicale din Europa ? 

LIMBI STRĂINE PENTRU O SOCIETATE 

MAI BUNĂ 

În plus, dacă vei învăţa şi alte limbi străineş vei 

fi capabil de a comunica cu mai mulţi oameni, limba 

învăţată aducând o cultură şi o educaţie avantajoasă, 

care sunt esenţiale în bunăstarea noastră. 

 

 

 

PROFESORI: Pentru profesorii de limbi străine, 

sau de alte materii, această zi oferă posibilitaţi 

multiple: oportunitatea de a învăţa despre alte 

culturi, tradiţii şi limbi care nu sunt prezentate la 

orele normale de curs. 

Uniunea Europeana cuprinde 27 de state membre 

şi 23 de limbi oficiale. 

Fiecare ţară membră, 

când intră în Uniune, 

îşi alege limba sau 

limbile dorite pentru a 

fi declarate limbi 

oficiale. 

Există 6000 de 

limbi vorbite în lume, în 

spatele cărora există o 

cultură bogată şi 

diversă. Aceasta este 

ceea ce Ziua  

Europeană a Limbilor 

Străine doreşte să celebreze, arătându-le  oamenilor 

din toată Europa cât de importante sunt limbile 

străine şi cât de distractiv ar fi să le înveţi.  

 

 Învăţarea altor limbi şi evaluarea altor culturi 
promovează toleranţa şi înţelegerea acasă, dar 
şi în străinătate; 

 Învăţarea limbilor dezvoltă abilitatea de a citi şi 
îmbunătăţieşte rezultatele academice; 

 Interpreţii specialişti şi translatori furnizează 
servicii pentru securitate, diplomaţie, 
dezvoltare internaţională, drepturile omului şi 
funcţionarea justiţiei. 

 

Sorana Razim, cl. a XII a D  
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LIMBA ENGLEZĂ 

                             English Celebrations 
    England has some quite interesting specific celebrations, which were born there, or are 

celebrated(with a special meaning) out there.Here are just a few of the most fascinating ones: 

    Halloween 

    The night of October 31st is quite special.It’s Halloween.This is the way to spell 
“Hallows Evening” the night before “All Hallows” or “All 
Saint’s Day. 

    The festival started in pre-Christian times.People 
used to believe that on Halloween’s night the souls of 
the dead revisited the places where they once lived. 

    Nowadays though, in Britain, Halloween isn’t a 
frightening festival at all! It is actually fun! There are 
always a lot of parties.At these parties, people wear 
masks and costumes.They are dressed as 
witches,ghosts,cDracula,Frankenstein, and many other 
mythological  well known characters. 

    Pancake Day 
    Pancake Day is usually in February.It is five weeks before Easter.It’s always on a 

Tuesday, and it’s called Shrove Tuesday.traditionally, pancakes are eaten on Shrove Tuesday, 
the day before Lent.The British eat pancakes with fresh lemon juice and sugar.In some 
English towns there are pancake races, often run by women.Each runner has a pan and a 
pancake.The runners must throw the pancake in the air and catch it again and again. 

   Saint Valentine’s Day 
    Commonly shortened as valentine’s Day, is an usual 

commemoration held on 14th February, celebrating love and affection 
between intimate companions.The day is named after a Christian martyr 
named Valentine and was established by 
Pope Gelasius.It is traditionally a day on 
which lovers express their love for 
eachother by presenting flowers and 
sending cards 

(known as valentines).                                           
Bonfire Night  (also called Cracker Night,Fireworks 

Night,Bommy Night and Bonty Night) 
    This is an annual celebration held on the evening of 5th 

November, to mark the failure of the Gunpowder Plot of fifth 
November 1605, in which a number of Catholic conspirators, 
including Guy Fawkes, attempted to destroy the House of 
Parliament in London.In this night, people basically launch a lot 

of fireworks, celebrating the event mentioned above. 
 

Paul-Răzvan Vasile, clasa a XII-a 
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PARALELA... 

 

...Movie vs. Book 
                                                                                                           

By Livia Ciortea 
  

 

 

A few weeks ago I 

watched a movie that got 

my attention. The 

movie’s name was 

Wuthering Heights. 

 I was totally 

trapped by the action of 

the movie and by the 

unique and controversial 

disposition of the 

characters, during the 

whole film. 

 I also think the 

masterpiece’s narrative 

seemed original and 

amazing to me for 

showing although old 

concepts, still a new 

perspective on the idea 

of being in love. 

 After watching 

the movie, I becamed 

curious to read the book. 

I wanted to know if their 

plot coincides. 

Surprisingly, I found 

only few differences and 

I discovered the movie 

was actually following 

the narrative of the book. 

I admit, it didn’t follow the action 

exactly, but like all movies, they are 

staged from the director’s point of view. 

  Many people, generally those 

who have never read the book, consider 

Wuthering Heights to be a straightforward, if intense, 

love story – Romeo and Juliet on the Yorkshire Moors. 

But this is a wrong idea. Really the story  is one of 

revenge. It follows the life of  Heathcliff, a mysterious 

gypsy – like person , from childhood (about seven years 

old) to his death in his late thirties. Heathcliff rises in his 

adopted family and then is reduced to the status of a 

servant, running away when the young woman he loves, 

Catherine, decides to marry another. He returns later, rich 

and educated and sets about gaining his revenge on the 

two families that he believed ruined his life. 

 As a conclusion, I found Wuthering Heinghts a 

sad and controversial story. It shows the human being 

with its good and bad parts. The weeknesses of the 

characters lead them however to unhappiness and the 

decisions Catherine and Heathcliff make affect the lives 

of those around them. 

 In my opinion, this story is worth reading and 

watching as a film, as they both are great and impressive. 
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PSIHOLOGIE 

Limbajul corpului… între mit şi realitate 
Nevoia de a întelege ce se află 

dincolo de măştile care blochează şi 
ascund în mod intenţionat şi frecvent 
adevăratele sentimente, importanţa sa 
în ştiinţele comunicării, management, 
dar şi în ritualurile de flirt, preludiu, au 
dus la evoluţia conceptului de limbaj 
corporal. S-a constatat faptul ca 
femeile au o percepţie mult mai bună 
datorită faptului că au fost nevoite să 
compenseze vulnerabilitatea fizică în 
faţa pericolelor iminente asupra lor şi a 
copiilor lor, printr-o manevrare şi 
manipulare mai eficientă a limbajului 
nonverbal. Studiile recente indică 
faptul că, în general, femeile au o 
sensibilitate empatică crescută, ceea 
ce în mod natural contribuie la 
dezvoltarea constiinţei limbajului 
corporal şi la resursele existente. 

Aşadar, citirea răspunsurilor 
inconştiente ale corpului e înscrisă în 
codul nostru genetic şi funcţionează 
de mii de ani ca un radar care ne 
protejează şi ne menţine conectaţi la 
propria persoana şi la mediul 
înconjurător. 

Există un număr de expresii 
faciale ce relevă emoţii umane 
universal recunoscute în întreaga 
lume, iar folosirea acestor expresii 
este mai degrabă moştenită genetic şi 
inconstientă decât învăţată şi 
programată social. În anii 60, celebrul 
medic psihiatru, Paul Ekman, expert în 
expresii faciale a condus o serie de 
experimente şi a publicat numeroase 
studii care urmăreau să ateste 
validatea teoriei lui Darwin. Ekman şi-a 
îndreptat atenţia către triburile izolate 
şi ieşite din sfera influenţei occidentale 
şi a concluzionat că folosirea şi 
recunoaşterea emoţiilor expresiilor 
faciale face parte din natura evolutivă 
umană, este înscrisă genetic în codul 
nostru şi nu e dependentă de 
programarea socială. Cele şase 
expresii universal recognoscibile la 
nivelul feţei sunt emoţiile ce exprimă: 
fericire, tristeţe, frică, dezgust, mirare, 
mânie. 

Ştiinţa care se ocupă de studiul 
limbajului corporal proclamă o legatură 
incontestabilă între creier, sentimente, 

gânduri şi mişcările corporale. Ceea ce 
trebuie luat în considerare în analiza şi 
interpretarea limbajului corporal este că 
manifestările fiziologice depind foarte mult  de 
contextul  şi de momentul în care se produc, 
deci ceea ce exprimi inconştient şi involuntar 
într-o situaţie poate însemna cu totul altceva 
în alt context. Aşa că e de evitat interpretarea 
unor semnale singulare; pentru o concluzie 
validă trebuie luate în considerare mai multe 
combinaţii de semnale care susţin imaginea 
de ansamblu, precum şi identificarea micro-gesturilor transmise de subconştient: 
dilatarea sau contracţia pupilelor, o ridicare din sprânceană, mişcarea colţului gurii (toate 
mişcări insesizabile pentru ochiul neantrenat) pot ajuta la evaluarea corecta a emoţiei 
din spatele unor potenţiale semnale false. Spre exemplu, dacă cineva îşi scarpină nasul, 
asta nu înseamnă că ascunde ceva sau minte, ci pentru că pur şi simplu îl mănâncă. 
Totodată, limbajul corporal este subordonat şi diferenţelor culturale şi etnice, dar şi 
vârstei şi sexului.  

O interpretare adecvată şi corespunzătoare a limbajului corporal ar putea viza nu 
doar persoana în cauză şi semnalele conştiente/inconştiente, dar şi situaţia în sine, mai 
ales dacă folosiţi limbaj non-verbal în zonele de dezvoltare personală şi management. 
Ce cauzeaza semnalele negative, care sunt sentimentele negative care dau naştere 
semnalelor negative? De multe ori este chiar situaţia în sine, contextul în care se află 
persoana, iar aici sunt nişte exemple de circumstanţe care pot produce trăiri şi 
răspunsuri negative: starea de dominare impusă de un şef, profesor sau altă persoană 
percepută ca şi autoritate; supraîncărcarea cu noi informaţii;  starea de oboseală; 
stresul, cauzat de orice; vremea rece sau condiţiile meteorologice nefaste; lipsa mâncării 
sau a băuturii; boala sau alte dizabilităţi; consum de alcool sau droguri; apartenenţa la o 
minoritate sau izolarea de grup; factorul de noutate, surpriza, schimbarea. 

Aşadar, în momentul în care analizaţi limbajul corporal, aţi putea lua în considerare 
factorii externi care pot afecta starea şi condiţia individului.   

Când traduceţi semnalele limbajului corpului în sentimente şi le daţi semnificaţie 
acelor trăiri, ţineţi cont de faptul că un semnal izolat nu indică neapărat un anume 
înţeles, ci o suită de semne sunt mai justificate să redea semnificaţie. Un semnal izolat 
nu este un indicator pe care să vă puteţi baza. Limbajul corpului este doar unul dintre 
indicatorii stării, înţelesului şi motivului pentru care un anume comportament ia naştere 
într-o situaţie, la un moment dat. 

Ochii reprezintă un aspect semnificativ a indicilor non-verbali pe care îi transmitem 
celorlalţi. Într-o măsură mai mică sau mai mare se pare că toţi avem capacitatea 
înnăscută de a citi în ochii celuilalt, fără să ştim cum şi de ce, o facem inconştient. Spre 
exemplu, ştim când avem contact vizual cu cineva aflat la o distanţă apreciabila, la circa 
30-40 metri sau chiar mai mult, deci mult prea departe pentru a vedea detaliile chipului 
persoanei. Incredibil sau nu, putem vedea dacă ochii celeilalte persoane sunt focusaţi pe 
noi şi putem sesiza diferenţa dintre o privire aruncată peste umăr, o privire în gol sau o 
privire fixată.  

Pentru stabilirea unui raport bun (sentiment mutual de empatie, înţelegere şi 
încredere) încercaţi să vă sincronizaţi sau să-l oglindiţi în partenerul dumneavoastră de 
dialog. Sincronizarea la nivel corporal dintre doi oameni generează răspunsuri 
înconştiente de afirmare şi acceptare. Dacă luăm în considerare flirtul, se spune că 
femeile fac prima mişcare prin confirmarea răspunsului şi stabilirea contactului vizual, iar 
apoi prin orientarea privirii spre alt punct, pentru a-l confuza pe bărbat. Limbajul corpului 
înseamnă mai mult decât poziţii şi mişcări corporale, include şi:  modul în care ne 
poziţionăm corpul; vecinătatea şi spaţiul dintre noi şi alte persoane, proximitatatea şi 
felul în care se schimbă; expresiile faciale; ochii, felul în care se mişcă şi focalizează; 
atingerea, felul în care ne atingem pe noi şi pe ceilalţi; felul în care corpurile noastre se 
conectează cu alte obiecte (spre exemplu: haine, ochelari, etc.); respiraţia şi alte efecte 
fiziologice mai puţin observabile, precum bătăile inimii şi transpiraţia. 

Aşadar, înţelegerea limbajului corporal ne ajută să îmbunătăţim şi să redefinim 
ceea ce corpul nostru transmite, spune despre noi, lucru care generează o transformare 
pozitivă şi în felul în care simţim şi acţionăm. 

Material cules de profesor-psiholog, 
                                   Carmen Platon 

http://www.coaching-essence.ro/coaching-blog/limbajul-corpuluiintre-mit-si-realitate.html
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SPAŢIUL VIRTUAL 

                VIAŢA  REALĂ  VS. VIAŢA VIRTUALĂ  
         Trăim în era vitezei şi a internetului. O ştim şi o simţim cu toţii, nimic 
nou până aici. De fapt, aceasta este şi ideea. Să nu mai existe nimic 
nou, nimic insurmontabil. Totul să fie la îndemâna noastră. Cercetările 
scot mereu la iveală noi descoperiri tehnologice, menite să ajute oamenii 
în comunicarea lor cu lumea, să le facă viaţa mai uşoară. Astăzi, 
aproape totul se rezolvă cu un simplu click...Doreşti să afli ceva şi nu ştii 
de unde s-o apuci în căutarea ta? Nu-ţi fă griji, te salvează eternul 
Google (pentru unii, Goagăl). 
         Te simţi singur, supărat sau pur şi simplu ai chef să vorbeşti cu 
prietenii? Cu un click, eşti conectat la Yahoo Messenger (aka Mess). Dar 
lista nu se opreşte aici. Te mai aşteaptă Hi5, Facebook şi Twitter, dintre 
cele mai populare reţele de socializare. Mergem mai departe.Vrei să-ţi 
reînnoieşti garderoba sau, poate, doar să-ţi mai cumperi ceva nou, dar 
cele 24 de ore par a nu mai fi de ajuns pentru a merge şi la cumpărături? 
Pentru asta există acum site-uri de unde poţi cumpăra online, evident, cu ajutorul aceluiaşi click. Să 
nu uităm nici orele pierdute şi ignorarea completă a celor din jur atunci când vine vorba despre jocurile 
pe calculator. Şi exemplele pot continua. 
         Viaţa noastră a devenit fără îndoială mai bună decât era înainte. Iar oamenii au acces în prezent 
la un confort şi la posibilităţi la care cu greu ar fi putut visa acum câteva zeci de ani. Şi totuşi, aşa să 
fie oare? La o privire mai atentă, cred că putem realiza că, nu de puţine ori, viaţa virtuală ia locul celei 
reale. Că, uneori, rămânem anesteziaţi, amorţiţi în faţa monitorului. Poate că tu nu eşti afectat direct, 
dar ai prieteni pe care ai vrea să-i mai vezi. Şi, totuşi, pentru ei, Counter Strike, Heroes sau Max 
Payne (jocuri pe calculator, pentru necunoscători) au devenit mult mai interesante şi mai palpitante 
decât o ieşire în oraş.  

         Şi dacă încă ţi se pare greu de crezut sau puţin cam 
exagerat, caută pe Google „dependenţa de calculator”. Vei 
înţelege atunci că aceasta este o problemă reală, nu închipuită. 
Să fim serioşi: câţi dintre noi rămân calmi atunci când, fiind la 
calculator, pică netul sau se ia curentul? Şi nu mă gândesc 
acum la cei care lucrează pentru serviciu, ci la restul care sunt 
atât de acaparaţi de uriaşa maşinărie, dacă-i pot spune aşa, 
numită Internet. Cred că nu sunt foarte mulţi cei care se pot 
„deconecta ” la fel de uşor din faţa calculatorului, pe cât de uşor 
s-au conectat. Dar să nu existe confuzii. Nimeni nu spune să ne 

călugărim sau să devenim toţi Unabomberi (nu ştii cine e, caută pe Google!), să „livrăm” bombe pentru 
a blama stilul actual de viaţă. Dar nici să cădem în cealaltă extremă, aceea de a idolatriza Internetul şi 
era tuturor posibilităţilor tehnice. 
         După părerea mea, problema Internetului şi a vieţii virtuale este, mai degrabă, un simptom. Unul 
din cele multe, care caracterizeză lumea în prezent. Până la urmă, nu degeaba considera Albert 
Einstein că lumea de astăzi este caracterizată prin „perfecţiunea mijloacelor şi confuzia scopurilor ”. În 
fiecare zi, suntem depăşiţi de multitudinea informaţiilor, de rapiditatea evoluţiilor tehnologice, de lipsa 
timpului şi de multe altele (prea multe), nemaiştiind cum să ne adaptăm, cine suntem sau cum să ne 

regăsim. Lipsa acută a acestui „ ceva”, care să ne ofere 
echilibru, ne schilodeşte sufleteşte, afectiv. Şi ne refugiem 
ore în şir în siguranţa călduţă pe care ne-o oferă Internetul. 
Octavian Paler spunea că „ în vreme ce într-o catedrală 
gotică din Evul Mediu ai o ameţeală metafizică, într-un zgârie-
nori nu ai decât o ameţeală fizică”. Extrapolând, am putea 
spune că emoţiile pe care ţi le oferă viaţa reală nu se 
compară, la nivel calitativ, cu artificialitatea  transmisă de cea 
virtuală.  

         Discuţia e lungă. Argumentele pro şi contra, de asemenea. Dar ea nu se termină aici. Nici nu are 
cum. Ea continuă cu fiecare alegere pe care fiecare dintre noi o face în acest sens, în fiecare zi. Şi 
până la urmă, fiecare decide cum vrea să trăiască: dacă din plin sau doar „ zapând prin viaţă ”.  
 

OANA-ANDREEA LUNGU, cl. a XII-a C 
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ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE DE VÂRF 
 

Nokia Morph , ultima minune a nanotehnoligiei ! 
 
Morph este noul concept oferit publicului de Centrul de 

cercetare al Nokia de la Universitatea Cambridge. Conceptul 
Morph permite utilizatorului să-şi transforme telefonul în forme 
radical diferite, să-l facă transparent şi chiar să se cureţe singur. 
Toate acestea sunt posibile datorită nanotehnologiei, având 
totodată costuri mai mici de fabricaţie. 

         Specialiştii estimează că noul concept Morph va putea 
fi integrat telefoanelor mobile peste cinci ani.  
 
Bibliografie: ScienceLine.ro                                     Paul-Răzvan 
Vasile, clasa a XII-a B 

   
  
VIAŢĂ ÎN LABORATOR 

       

    În urmă cu câteva 

săptămâni, cercetătorul 

american Craig Venter 

făcea o dezvăluire-şoc, 

anunţând mass media că a 

reuşit să creeze viaţa 

artificială. 

   Cea mai mare izbândă 

ştiinţifică a anului şi, cu 

mare probabilitate, a 

primului deceniu al 

secolului XXI, este 

obţinerea în laborator a 

primei celule cu genom 

sintetic: pornind de la 

câteva sticluţe cu 

substanţe chimice şi de la 

un cod genetic păstrat în 

memoria calculatorului, 

oamenii de ştiinţă de la J. 

Craig Venter Institute din 

SUA, au fabricat un 

cromozom bacterian, apoi 

„l-au mutat" într-o celulă 

dintr-o specie diferită de 

bacterie, iar acesta a 

început să funcţioneze şi 

să se reproducă pe baza 

instrucţiunilor incifrate în 

genomul sintetic. 

   E o realizare de seamă a 

biologiei, într-o ramură a  

cercetării aflată în plin 

avânt şi al cărei nume, de 

aceea, e tot mai des 

vehiculat: biologia 

sintetică. Marea sa 

însemnătate stă în 

promisiunile de viitor pe 

care ni le face: graţie 

acestei tehnologii 

revoluţionare, am putea 

obţine microorganisme 

care să ne rezolve multe 

dintre problemele cu care 

ne luptăm azi: ele ar putea 

absorbi dioxidul de 

carbon din aer şi ar putea 

produce, pe baza lui, 

biocarburanţi care să ne 

scape de dependenţa de 

petrol şi de poluarea 

produsă de combustibilii 

fosili; ar putea produce 

vaccinuri în cantităţi mari, 

medicamente şi alte 

substanţe utile. 

 

 

        Sursa: http://www.descopera.ro/stiinta/6355656-creatorul-vietii-artificiale-se-destainuie 

        Ionuţ Alin Chirică, clasa a XII-a A 
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ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE DE VÂRF  

 

Terapia genetică redă vederea 
Ştiinţa modernă oferă deja 

moduri de a ne îmbunătăţi 

dispoziţia mentală, apetitul sexual, 

performanţele atletice, nivelul de 

concentrare şi, în mare, starea 

generală de sănătate, dar un studiu 

din luna septembrie sugerează că 

intensificarea diverselor atribute 

umane ar putea ajunge, în scurt 

timp, la un nivel demn de un roman 

SF. O echipă de oftalmologi de la Universitatea Washington a reuşit, în 

cadrul unui experiment, să injecteze în ochii unor maimuţe incapabile să 

distingă culorile, gene care au produs proteine ce le-au făcut pe primate să 

perceapă culorile roşu şi verde pentru prima dată. Pe baza acestui 

tratament, oamenii de ştiinţă anunţă dispariţia ochelarilor, profeţind că, în 

viitorul apropiat, se va vindeca orice defect de vedere, inclusiv orbirea din 

naştere. 

Un nou Pământ 

A fost descoperit recent, în 

luna decembrie. Se află la 50 

de ani lumină de Terra şi 

orbitează în jurul unei stele 

foarte asemănătoare cu soarele 

nostru. Marea diferenţă dintre 

noua exoplanetă şi Pământ 

este aceea că, în ciuda faptului 

că din observaţiile preliminare, 

planeta seamănă destul de 

mult cu Terra, aici putând 

exista chiar şi apă, corpul ei este de 10 până la 40 de ori mai mare decât 

acela al lui Jupiter. GJ 758 B – aşa cum este denumită deocamdată noua 

planetă – a fost descoperită cu ajutorul telescopului Subaru din Hawaii. 

Sursa: http://satirikon.ro/2010/07/21/cele-mai-importante-10-descoperiri-stiintifice-din-2009/ 

Ionuţ Alin Chirică, clasa a XII-a A 

 

 

http://satirikon.ro/2010/07/21/cele-mai-importante-10-descoperiri-stiintifice-din-
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ASTRONOMIE          

Universul- 

 o mare enigmă! 
      

 “Ce este universul? Şi cum s-a format el?” 
sunt întrebările oricărui om. Universul este 
compus din materie. Ea se găseşte sub trei 
forme: substanţă, câmp şi timp. Astronomii au 
calculat că universul s-a format cu 13,73 miliarde 
de ani în urmă, in urma unei explozii de proporţii 
numită Big Bang. 

Universul este infinit în spaţiu şi se 
presupune că are un final în timp. Astronomii 

crede că, în prima fracţiune de secundă de după explozie, universul   s-a extins în proporţii de 
milioane de ori mai mari decât starea iniţială, iar în următoarea fracţiune de secundă extinderea a 
devenit mai înceată, acesta răcindu-se şi lăsând loc particulelor de materie să se formeze. Când 
universul a ajuns la prima sa secundă de existenţă, se presupune că atunci s-au format protonii, iar în 
următoarele 1.000 de secunde a urmat era nucleosintezei, era în care s-au format nucleii de deuteriu, 
care este prezent şi în universul de acum. Tot în aceste 1.000 de secunde s-au format şi unii nuclei de 
litiu, beriliu si heliu. Între anul 2 milioane şi anul 4 milioane după Big Bang, s-au format quasarii, galaxii 
extrem de energetice. Din gazul şi praful interstelar s-au format stelele. Abia acum 4,6 miliarde de ani 
s-a format sistemul solar. 

Cea mai curioasă fiinţă de pe pământ, omul, a avut visul de a descoperi tainele universului. 
Această curiozitate l-a determinat să inventeze diferite aparate zburătoare. Visul a fost îndeplinit abia 
în secolul al XX-lea. 

După mulţi ani de studii intense, savanţii au reuşit să îndeplinească visul omenirii: pe 4 
octombrie 1957, fosta URSS lansează primul vehicul spaţial dincolo de atmosfera Pământului, o sferă 
cu patru antene lungi, numită    Sputnik 1. A urmat, pe 3 noiembrie 1957, Sputnik 2 la bordul căruia se 
afla căţeaua Laika, dar după 4 zile cabina a explodat din cauza căldurii. Prima lansare reuşită a unui 
om în spaţiul cosmic a avut loc pe 12 aprilie 1961, racheta avândul la bord pe cosmonautul rus Iuri 
Gagarin. Pentru prima dată un om vedea cerul negru şi Pământul albastru. 

Primii oameni care au păşit pe Lună au fost Neil Armstrong şi Edwin Aldrin pe data de 20 iulie 
1969. În anul 1962 a fost vizitată planeta Venus, apoi au urmat Marte, Jupiter, Saturn, Uranus şi 
Neptun, de către diferite sonde care au trimis imagini color. 

Pe 14 mai 1981 a fost lansată nava cosmică Soiuz 40, echipajul fiind format din Leonid Popov şi 
românul Dumitru Prunariu. 

O planetă nouă, locuibilă 
Astronomii americani au descoperit o exoplanetă cu dimensiune apropiată de a Pământului şi 

care ar prezenta condiţii pentru a susţine viaţa (o exoplanetă este o planetă care se învârte în jurul 
unei stele, alta decât soarele). Botezată Gliese 581g, exoplaneta are o temperatură care permite 
păstrarea apei în stare lichidă la suprafaţa scoarţei sau în apropiere de aceasta. Dacă descoperirea 
oamenilor de ştiinţă va fi confirmată prin alte măsurători, Gliese 581g ar fi cea mai asemănătoare cu 
planeta pe care trăim, dintre toate exoplanetele descoperite până în prezent. Steaua sa se află în 
galaxia noastră, Calea Lactee, la aproximativ 20 de ani-lumină de Pământ. 

Gliese 581g pare să fie o planetă stâncoasă, cu o gravitaţie la suprafaţa scoarţei asemenea 
Pământului şi care orbitează steaua în 36,6 de zile. 

 Potrivit astronomilor, o exoplanetă este “potenţial locuibilă” când permite existenţa vieţii. Cu 
toate acestea, nu înseamnă că oamenii ar putea locui aici. Printre cele mai importante caracteristici 
care ar face o planetă locuibilă se numără prezenţa apei în stare lichidă şi a unei atmosfere, au mai 
explicat oamenii de ştiinţă. Exoplaneta Gliese 581g a fost descoperită după 11 ani de observaţii cu 
telescopul observatorului spaţial Keck din Hawaii, situat la 4.145 de metri altitudine. 

Poate în următoarele sute sau chiar mii de ani vom descoperi mai multe taine ale imensului 
univers şi poate chiar vom face cunoşţintă cu „vecinii” noştri, extratereştrii. 

 

Bibliografie:  www.wikipedia.ro;  Revista „Ştiinţele Naturii”. 
Cristina-Adriana Ştefan, cl. a XII-a B 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Materie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronom
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Explozie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://ro.wikipedia.org/wiki/Infinit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spa%C8%9Biu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Existen%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Proton
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nucleosintez%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Deuteriu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Litiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Beriliu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Heliu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Quasar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_solar
http://www.wikipedia.ro/
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VIITORUL OMENIRII? 

APĂ PE LUNĂ: 

  În noiembrie 2009, oamenii de ştiinţă americani au 

descoperit apă pe Lună, după ce sonda LACROSS a 

NASA s-a prăbuşit controlat pe satelitul natural al 

Terrei. În urma impactului, s-a format un nor de praf în 

care au fost detectate, cu ajutorul unei alte sonde 

plasate pe orbita selenară, particule de H2O. 

Descoperirea este foarte importantă, pentru că ar putea 

permite oamenilor să instaleze baze permanente pe 

Lună. 

Ionuţ Alin Chirică, clasa a XII-a A 

Bază umană permanentă pe lună 

Planurile, mai mult decât îndrăzneţe, au atras atenţia 
multor oameni. Nu toţi sunt însă entuziasmaţi de această 
propunere. 

La 51 de ani de când Neil Armstrong a păşit prima 
oara pe Lună, în iulie 1969, şi la 48 de la ultima misiune 
Apollo, din anul 1972, 4 astronauţi se vor întoarce pentru 
o scurtă vizită. 

Vor fi primii dintr-o serie de misiuni la sfârşitul cărora, 
în anul 2024, pe Lună va fi finalizată prima bază de 
cercetare locuită permanent. 

Iată planurile NASA pentru începutul colonizării Lunii, 
anunţate anul trecut. Recent însă, la întâlnirea anuală a 
Asociaţiei Americane pentru Progresul Ştiinţei, Pete 
Worden de la NASA a anunţat că proiectele agenţiei ar fi, de fapt, mult mai ambiţioase şi pe termen 
mai lung. 

"Ma aştept ca spre sfârşitul următoarelor două decenii să asistăm şi la naşterea primului copil pe 
Lună", spune Pete Worden. 

Întrebat cine vor fi locuitorii viitoarelor baze şi, deci, viitorii părinţi ai copiilor care se vor naşte pe 
Lună, Pete Worden a răspuns. 

"Nu ştim încă ce fel de oameni vor trăi pe atunci în aceste baze. Dar mă aştept să fie exploratori 
şi aventurieri." 

"Vor fi în general oameni care vor căuta noile oportunităţi apărute odată cu deschiderea acestor 
baze, aşa cum s-a întâmplat deja de mai multe ori în istoria omenirii." 

"Şi oamenii vor înţelege atunci că vom fi devenit într-adevăr o specie multiplanetară", a spus 
Pete Worden. 

Au existat numeroşi cercetători care au declarat că planurile de colonizare a Lunii înseamnă şi 
trecerea pe linie moartă a multor misiuni ştiinţifice, din cauza lipsei fondurilor. 

"Europa, satelitul Lunii, este acoperită de gheaţă. Sub acest strat de gheaţă, care are grosimi între 
3 şi 10 kilometri, există însă un ocean din apă lichidă. Oceanul a fost descoperit acum câţiva ani de 
către sonda spaţiala Galileo. Iar oriunde este apă, sunt şi şanse să existe viaţă", spune Gere Lipps. 

Descoperirea apei lichide pe satelitul Europa, atât de departe de Soare şi la o adâncime atât de 
mare sub gheaţă, a fost pentru foarte mulţi o surpriză de proporţii. 

 
Paul-Răzvan Vasile, clasa a XII-a 
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  VIITORUL OMENIRII 
 

Un pericol major - arma biologică 

        Deşi la un moment dat se credea că, în epoca supertehnologiilor, arma biologică nu mai reprezintă 
o ameninţare serioasă, evenimentele recente i-au determinat pe specialiştii militari să readucă în 
actualitate pericolul potenţial al acesteia. Desfăşurarea conflictelor din ultimele decenii a infirmat 
această teorie şi a readus în actualitate faptul că armamentul de înaltă precizie nu înlocuieşte armele de 
distrugere în masă şi că, în orice moment, există posibilitatea folosirii lor de către anumite forţe, 
îndeosebi teroriste. 
      Arma biologică este definită ca "un mijloc sau dispozitiv prin care se produce împrăştierea sau 
dispersia, diseminarea unui agent biologic, inclusiv a vectorilor unor agenţi biologici (insecte artropode) 
cu efecte vătămatoare sau letale pentru oameni, animale sau culturi agricol.". Agentul biologic este 
orice microorganism (bacterie, virus, fung, parazit) sau produs al unui organism viu, capabil sa provoace 
îmbolnavirea sau moartea oricărui organism viu. Odată ce agenţii intră în corp, se multiplică învingând 
sistemul de autoapărare al corpului (imunitate) producând boala. Teritoriul contaminat de arma biologică 
poartă numele de focar de contaminare biologică sau bacteriologică. Aplicarea armei biologice va fi 
confirmată de apariţia unor dâre de precipitaţii în urma avioanelor sau a elicopterelor, a unor picături de 
lichid sau substanţe pulverizate în locul unde au explodat bombele sau proiectilele. Alte semne pot fi 
constituite prin mărirea brusca a numărului de reprezentanţi ai unei specii de insecte sau rozătoare, 
necaracteristice localităţii date de sezonul dat, precum şi intoxicaţiile în masă sau raspândirea unor boli 
infecţioase. 
       Gradul de toxicitate şi legalitate face ca arma biologică să fie preferată de grupările teroriste. 
Evaluarea pericolului bioterorismului este reprezentat de mutaţiile petrecute în acţiunile teroriste, 
întrucât astăzi grupările teroriste şi-au perfecţionat şi diversificat metodele de "luptă". Întelegerea naturii 
reale a ameninţării cu arme biologice, eforturile de stopare a proliferării lor printr-un control strict al 
exporturilor şi importurilor de agenţi şi echipamente cu dublă întrebuinţare, armonizarea legislaţiei, 
schimburile de informaţii referitoare la achiziţionarea de agenţi biologici, precum şi o reacţie fermă, pe 
plan naţional şi internaţional, împotriva ţărilor care nu respectă prevederile Convenţiei din 1972 i-ar 
putea descuraja pe cei care intenţionează să folosească astfel de arme de distrugere în masă. Cu toate 
eforturile depuse de comunitatea 
internaţională pentru diminuarea riscurilor 
producerii si întrebuinţării armelor biologice, 
desfăşurarea evenimentelor recente scoate 
în evidenţă gradul de impredictibilitate al 
folosirii acestora. 
     Pericolul unui eventual atac terorist în 
care să se utilizeze arme biologice este 
actual şi, ca atare, printr-o cooperare 
naţională şi internaţională permanentă şi 
eficientă, măsuri informative specifice, 
coroborate cu acţiuni ferme şi hotărâte, 
evenimentele de acest fel pot fi prevenite la 
timp, iar acţiunile grupărilor sau elementelor 
teroriste pot fi dejucate oportun. 
                                        

   Sergiu Lucian Fătu, cl. a X-a D 

 

Laborator de fabricare a sărurilor anti-

boli produse în urma acţiunii unei arme 

biologice. 
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MATEMATICĂ 

 

Secţiunea de aur sau Raportul de 

aur, notată cu litera greacă Φ (phi), care se 

citeşte "fi", este primul număr iraţional 

descoperit şi definit în istorie. El este 

aproximativ egal cu 1,618033 şi poate fi 

întâlnit în cele mai surprinzătoare 

împrejurări. Numărul Φ a fost cunoscut 

încă din antichitate, 

iar din secolul al 

XIX-lea a primit 

numele de 

"Secţiunea de Aur", 

"Numărul de Aur" 

sau "Raportul de 

Aur". Prima 

definiţie clară a 

numărului a fost datată prin jurul anului 

300 î.Hr. de către Euclid din Alexandria, 

părintele geometriei ca sistem deductiv 

formalizat. Asemenea numere nesfârşite i-

au intrigat pe oameni încă din antichitate. 

Se spune că atunci când Hispassus din 

Metapontum a descoperit, în secolul al V-

lea î.Hr., că Φ este un număr care nu este 

nici întreg (ex:1;2;3;...), nici măcar raportul 

dintre două numere întregi (precum 

fracţiile:1/2,7/6,45/90,etc., care sunt 

cunoscute în ansamblu drept numere 

raţionale), adepţii faimosului matematician 

grec Pitagora şi anume pitagoreicii au fost 

extrem de șocați. În lucrarea sa "Despre 

viaţa lui Pitagora" filozoful şi istoricul 

Iambilichos, descendent al unei familii de 

nobili sirieni, descrie reacţia violentă cu 

privire la această descoperire: "Ei spun că 

primul om care le-a dezvăluit natura 

incomensurabilităşii celor nedemni de a o 

cunoaşte a fost atât de detestat, încât nu 

numai că a fost exclus din asociaţia si 

modul de viaţă al pitagoreicilor, ci i s-a 

construit şi mormântul, ca şi cum fostul lor 

coleg ar fi plecat dintre cei vii."  

Primii care l-au folosit au fost 

egiptenii, majoritatea piramidelor fiind 

construite ţinând cont de numărul de aur. 

Grecii au fost însă cei care l-au denumit 

astfel, folosindu-l atât în arhitectură cât şi 

pictură si sculptură. De altfel, el se mai 

notează şi cu litera grecească "fi", de la 

sculptorul grec Phidias. El a construit 

Parthenonul pornind de la raportul de aur. 

În pictură a fost folosit mai ales în 

Renaştere, probabil cea 

mai discutată utilizare a 

acestui concept fiind în 

tabloul lui Leonardo da 

Vinci, "Mona Lisa". 

Capul, ca şi restul 

corpului e compus 

utilizând raportul de aur-

raportul divin, cum îi 

spunea da Vinci. În 

prima jumătate a secolului trecut, pictorul 

Piet Mondrian utilizează în picturile sale 

"dreptunghiul de aur", având raportul 

laturilor de aproximativ 1.618... De fapt, 

lucrările sale sunt alcătuite numai din 

asemenea dreptunghiuri. Aceasta e 

considerată cea mai armonioasă dintre 

formele geometrice. Cu toate acestea, 

rareori e folosit pentru cadraje. Până şi în 

muzică apare acest raport. Se presupune că 

Bach sau Beethoven au ţinut cont de el în 

compoziţiile lor.   

Euclid l-a denumit pe Φ ca fiind simpla 

împărţire a unui segment de dreaptă în ceea 

ce el a numit "medie" şi "extremă raţie". 

Iată cuvintele lui: "Spunem că un segment 

de dreaptă a fost împărţit în medie şi 

extremă raţie atunci când segmentul întreg 

se raportează la segmentul mai mare 

precum se raportează segmentul cel mare 

la cel mai mic".Cu alte cuvinte, în 

imaginea de jos, dacă (a + b) / a = a / b, 

atunci segmentul a+b a fost împărţit într-o 

secţiune de aur cu simbolul Φ.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hispassus_din_Metapontum&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hispassus_din_Metapontum&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hispassus_din_Metapontum&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Iambilichos&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
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MATEMATICĂ 

 

Ilegel şi Friedrich 

Wilhelm Joseph 

Schelling,cei doi filozofi 

germani, au introdus 

media şi extrema raţie în 

studiile lor de estetică. 

Sanzio Rafael(1483-

1520), marele geniu 

pictor al Renaşterii, ţinea 

seama de media şi 

extrema raţie în anatomia 

corpului omenesc. La noi, 

Mathila Ghyka a scris o 

carte cu titlul ”Numărul de aur”. Dar să

 nu se creadă că secţiunea de aur şi 

proporţia divină se întâlnesc în ştiinţe şi 

arte ( inginerie şi arhitectură) numai de pe 

timpul Renaşterii sau eventual din vechea 

Eladă. În gravurile făcute de oamenii 

preistorici, urmaşii care au reprezentat caii, 

mamuţii, bizonii sau renii, se respectă 

proporţiile şi chiar proporţia divină. 

Evident, ei nu ştiau nimic despre proporţii. 

Nu ştiau nimic de figurile asemenea din 

geometrie, dar respectau proporţiile, 

executau la scară, desenau asemenea cu 

cele ce vedeau în realitate,  respectau 

simetria. 

   O paralelă cu baza de la mijlocul unei 

laturi într-un triunghi echilateral înscris 

într-un cerc generează proporţia de aur.           

Pătratul maxim înscris într-un semicerc 

generează proporţia de aur. 

 

 

 

În natură, spirala 

generată de apă 

(vârtejurile), mişcarea 

curenţilor de aer în 

spirală, cochilia melcilor, 

dispunerea petalelor de 

trandafir sau a frunzelor 

şi seminţelor din regnul 

vegetal păstrează această 

proporţie perfectă, 

arătând ca în întreaga 

creaţie se manifestă 

armonia şi perfecţiunea 

divină reprezentată prin această proporţie. 

Aceasta demonstrează existenţa unei sfere 

de conştiinţă a armoniei şi frumuseţii 

existente în întregul univers şi care îl 

ghidează. 

La noi se ştie că am avut prima 

geometrie tiparită abia în 1837, ca 

traducere a lui Petrache Poenaru după 

cunoscuta Geometrie a lui Legendre. Când 

a fost vorba însă de medie şi de extremă 

raţie, Petrache Poenaru a tradus expresia 

franceză corespunzătoareprin de mijloacă 

şi de margine proporţională. Chiar mai 

târziu, în cartea Elemente de geometrie a 

lui Dumitru Petrescu, tipărită în 1874, i se 

spune la medie şi extremă raţie, de 

mijloacă şi extremă raţie. Francezii i-au 

spus moyenne et extreme raison, după 

secolul al XVII-lea şi se menţine şi azi la 

această terminologie. În orice caz, la noi 

expresia de medie şi extremă raţie este din 

ultimul pătrar al secolului al XIX-lea, deci 

târziu de tot. 

Bibliografie: 

Andone, George, Varia Mathematica, 

Editura Tineretului, Bucureşti,1969 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sec%C8%

9Biunea_de_Aur 

http://www.elixir.ro/domenii.php?mnu

=177 

http://www.pruteanu.ro/7merita/fi.htm 

http://www.scritube.com/sociologie/psi

hologie/Numărul-de-aur121221514.php 

 

Vlad Iustin Corocea, cl. a X-a A 
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  CHIMIE  

 

SĂ PĂSTRĂM PLANETA CURATĂ! 

 
     “Legea 132/2010-Instituţiile publice  colectează selectiv” se desfăşoară în colaborare cu 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Mediului(ANPM), Eco-Rom Ambalaje şi Asociaţia Green Area 
şi are loc pentru început, în şase instituţii ale statului,printre acestea numărându-se Ministerul 
Mediului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi Sportului şi  Ministerul Sănătăţii. 
Actul normativ vine în întâmpinarea aplicării în România a directivei Parlamentului European 
privind deşeurile, care prevede ca statele membre să îşi organizeze sisteme de colectare selectivă a 
deşeurilor, obiectivul fiind atingerea, până în 2020, a ţintei de reciclare de minimum 50%. 

Prin această lege se  urmăreşte creşterea gradului de reciclare a deşeurilor colectate   
selectiv, a gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea  funcţionarilor publici, a 
angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la colectarea 
selectivă  şi managementul deşeurilor. 

     Prevederile  legii se aplică următoarelor 
categorii de deşeuri: 

 Deşeuri de hârtie şi carton; 

 Deşeuri de metal şi plastic; 

 Deşeuri de sticlă. 
 

Sistemele de colectare selectivă a 
deşeurilor trebuie să respecte următoarele condiţii: 

Containerele şi recipientele folosite pentru 
colectarea selectivă se inscripţionează cu 
denumirea materialului/materialelor pentru care 
sunt destinate; 

În fiecare birou/incintă al/a instituţiei 
publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare 
selectivă a deşeurilor. Acestea vor avea 
următoarele culori,în funcţie de tipul de deşeuri 
colectate : albastru pentru deşeuri de hârtie şi 
carton,galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi 
alb/verde pentru sticlă albă/colorată. Marcarea 
containerelor se poate face prin vopsire,prin 
aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu 
similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă. Inscripţionarea şi aplicarea marcajului 
colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei 
containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă. 

-Pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă; 
-Recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător; 
-Fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în instituţie un punct de 

colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, 
prin exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container; 

-Recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice vor fi golite în funcţie de 
intensitatea activităţii/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei. 

 
 

Ionuţ Chirică, cl. a XII-a A 
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                   ŞTIAŢI CĂ... 
      ...Omenii sunt obişnuiţi să recicleze din cele mai vechi timpuri? Studii arheologice au 

arătat că, în perioadele când resursele de materii prime se diminuau, gropile de gunoi ale oraşelor 
antice conţineau mai puţine deşeuri cu potenţial pentru reciclare (unelte, ceramică). 

...Japonia este una dintre ţările în care reciclarea este reglementată prin lege şi general 
acceptată de către locuitori, mai mult decât în celelalte ţări? Japonia a colectat pentru reciclare, în 
2007,  802.036 tone de plastic, cu 42,5% mai mult decât în 2000, adică fiecare locuitor al ţării 
reciclează aproximativ 6,4 kg de plastic pe an. 

...o treime din totalul deşeurilor din Statele Unite este reciclat? Astfel, 82 tone de 
materiale sunt reciclate dintr-un total de 251 tone de gunoi care se produc anual. 

 ...Austria este “campioana reciclării” în Uniunea Europeană? Aici se refoloseşte 
aproximativ 60% din cantitatea totală de gunoi produsă. 

 Ionuţ Chirică, cl. a XII-a A 
 

   

   Vânătoarea de monştri 
   Elevii liceelor din toată ţara au 

intrat în competiţia “Vânătorilor de 

monştri” care a constat în colectarea 

de de deşeuri electronice, electrice şi 

electrocasnice. Acţiunea, care a reuşit 

să atragă în competiţie atât de mulţi 

elevi, s-a desfăşurat timp de 3 luni, în 

perioada 15 martie-15 

iunie 2010. 

     După cum ne-am 

obişnuit, elevii de la 

Liceul Pedagogic nu 

puteau lipsi de la 

aceasta provocare, 

intrând în competiţie şi 

devenind nişte adevăraţi 

vânători de monştri. 

Fiecare clasă s-a 

implicat, contribuind cu 

câte un mic “monstruleţ” 

nefolositor, cantitatea 

colectată ajungând la 

aproape 1 000 kg de deşeuri. 

     În schimbul “monstruleţilor”, la 

începutul lunii, primii 5 elevi primeau 

câte un tricou cu sloganul “Vânatorii 

de monştri”. De-a lungul campaniei, 

fiecare primea câte un talon pentru 

fiecare deşeu adus, cu un cod unic 

prin care putea participa pe site-ul 

oficial www.vanatoriidemonstri.ro la o 

tragere la sorţi care le-a oferit 

posibilitatea de a câştiga 

cartele reîncarcabile 

Vodafone, unul din cele 

3 Home Cinema sau 

laptop-uri. 

      Îndrumati de 

profesorii coordonatori 

Samoilă Greta şi 

Caraman Liliana, elevii 

liceului nostru au 

ocupat locul al 2-lea pe 

judeţ. A fost o 

experienţă frumoasă, 

care a reuşit să unească 

tot liceul. Suntem 

nerăbdători să mai participăm şi la 

alte acţiuni de acest gen. 

Andreea Chermăneanu, cl. a X-a D 
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 TERAPIA PRIN MUZICĂ          

                  MUZICA ÎNTRE PLAY ŞI STOP 

Te-ai întrebat vreodată ce influenţă poate avea asupra ta simplul 

gest de apăsare a butonului „play" în dreptul unei melodii? 
 

 Ne-am obişnuit atât de mult cu muzica, fie cu cea de 

pe MP3 player, fie cu cea din calculatorul personal, fie ca 

sonerie de telefon sau coloană sonoră a unui film  sau 
melodie dintr-o reclamă foarte cunoscută, încât nu mai 
stăm să analizăm efectele produse la 
nivelul minţii noastre. În plus, se pare că 
ea acţionează şi asupra corpului 

nostru...   
Câteva aspecte importante:  
 Muzica este compusă din sunet, timbru, 
vibraţie, mişcare.  
Vibraţiile influenţează direct sistemul 
nervos vegetativ, în funcţie de 
dinamismul lor. Cea relaxantă scade 
ritmul cardiac, asigurând reîncărcarea 
bateriilor organismului cu energie, iar 
cea dinamică, mobilizatoare este 
răspunzătoare pentru accelerarea 
funcţiilor organismului şi descărcarea de 
energie.  
Iată cele mai importante efecte ale muzicii...  
  l. Muzica este aliatul nr. 1 al bunei dispoziţii.  
   Reglează funcţiile organice, într-un mod subtil, dar de 
necontestat, ajutând organismul să îşi găsească echilibrul.  
   Atunci când te simţi deprimat, dă drumul la o melodie 
veselă, descarcă-te! Nu asculta niciodată o melodie tristă, 
dacă nu eşti într-o dispoziţie bună! Acest lucru nu va face 
decât să alimenteze starea în care eşti deja. Aminteşte-ţi: 
atitudinea ta faţă de problemă este soluţia acesteia, şi în 
concluzie ai nevoie de o atitudine optimistă!  
  2. Soluţia anti-sedentarism:  
O melodie veselă te poate stimula să lucrezi mai cu spor şi 
cu mai multă voie bună, datorită secreţiei de endorfine pe 
care o determină în creier. Munca pare mai uşoară, iar 
lenea e alungată. În plus, mai multă mişcare înseamnă un 
corp mai frumos şi mai sănătos...  
  3. Un altfel de Ginko Biloba (muzica, terapie pentru 
memorie şi învăţare).  
    
 

 
 Muzica influenţează 
activitatea creierului. 
Specialiştii au stabilit că 
muzica clasică este cea 

care activează cel  
mai mult scoarţa 
cerebrală, datorită 
armoniei sunetelor. 
Acest lucru contribuie la 
formarea simţului 
estetic, la dezvoltarea  
intelectului şi la sporirea 
imaginaţiei şi 
creativităţii. Este timpul 
să faci o selecţie în 
colecţia ta de melodii!  
   Muzica are putere 
asupra noastra şi asupra 
celor din jurul nostru.  
   Gândeşte-te...cum ai 
dori cu adevărat să 
schimbi lumea...în bine!  
 
Prof. Lucian Şerbănică
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 MAGIA... 

...PIETRELOR PREŢIOASE 
     Din cele mai vechi timpuri, pietrele preţioase ne-au fascinat prin frumuseţea, puterile magice, capacitatea de a întări 
virtuţi. Îndelung lucrate de natură timp de mii de ani, născute din pământ sau  apă, pietrele preţioase sunt considerate 
daruri ale naturii, protejând purtătorii- cel putin aşa se consideră- de deochi şi farmece, vindecându-i de boli, schimbându-
le destinele. Frumuseţea lor nealterată este semnul perfecţiunii, ele dăruind purtatorului o moştenire spirituală mai 
importantă decât valoarea lor materială. Fiecare lună a anului, ca şi fiecare zodie, are o piatră  reprezentativă: ianuarie-
granatul, februarie-ametistul, martie-acvamarinul, aprilie-diamantul, mai-smaraldul, iunie-rubinul, iulie-perla, august-
peridotul, septembrie-safirul, octombrie-opalul, noiembrie-topazul, decembrie-turcoazul. În continuare, vom prezenta 
câteva dintre cristale, simbolistica lor, asocierea cu zodiile caracteristice. 

Acvamarinul aparţine familiei beriliului. Numele său provine din latină şi înseamnă “apa mării”, 
având culoarea şi transparenţa apei limpezi, ce bate în albastru sau verde. Cele mai frumoase 
exemplare provin din minele din Brazilia iar cele mai albastre din Madagascar. Simbol al 
sincerităţii, al transparenţei  şi curăţeniei interioare, piatra de acvamarin simbolizează 
inteligenţa practică ce refuză emoţiile, fiind asociată candorii feminine şi inteligenţei.Cristalul 
de acvamarin este considerat protector de duşmani, înlătură gândurile impure, se potriveşte 
oamenilor ambiţioşi şi celor care vorbesc în public: profesori, avocaţi, oameni politici. 
Acţionează asupra afecţiunilor gâtului şi asigură buna funcţionare a rinichilor. Acvamarinul 
trebuie purtat de către nativii din zodiile încrezătoare- Săgetator, Peşti- dar şi de nativii zodiilor 
care se situează la polul opus cu un comportament prea bănuitor- Capricorn, Rac, ceea ce îi 

ajută să-şi formeze o viziune mai inocentă asupra lumii.. Se pare că protejează  farmecul natural al celor născuţi în Balanţă 
şi caracterul solitar  al Fecioarelor, facându-le mai deschise  spre viaţa socială.  

 Agata este o  varietate de cuarţ, translucidă, pe suprafaţa căreia  culoarea este 
distribuită în dungi lungi, curbate sau în modele dintre cele mai diverse. Se găseşte în toată 
gama de culori- verdele ierbii, albastrul cerului, galbenul şi maroul pământului. Numele ei 
provine de la un râu sicilian, Achates, şi se găseşte peste tot în lume: Egipt, India, 
Mexic,Germania, Brazilia etc. Agata reprezintă legătura dintre om şi natură iar bogăţia de 
culori este asociată belşugului şi prosperităţii, piatra fiind simbolul norocului, al şanselor 
fericite şi neaşteptate. Este emblema vieţii simple, a sincerităţii şi purităţii, semnificând 
adaptabilitatea şi transformarea. Printre cele mai apreciate virtuţi ale agatei este puterea de 

a comanda forţelor naturii: ea  alungă furtunile, norii, te fereşte de fulgere, fiind piatra fertilităţii, aduce rod pomilor, aduce 
noroc şi bogăţie. Din punct de vedere medical, asigură buna funcţionare a inimii şi prelungeşte viaţa. Cel  mai bine pot 
folosi virtuţile acestei pietre considerate pragmatice şi serioase  zodiile de  pământ - Taur, Fecioara , Capricorn, agata  
oferindu-le idei bune, valorificându-le inteligenţa şi ajutându-i să se adapteze la orice 
situaţie. 
        Piatră semipreţioasă din familia cuarţului, ametistul a fost o vreme  considerat la 
fel de valoros ca şi diamantul, rubinul ori safirul, din cauza culorii cu nuanţe de violet 
întunecat până la mov deschis. Piatra a fost asociată întotdeauna cu dreapta măsură, 
cu refuzul excesului. Ametistul simbolizează claritatea spirituală şi înţelepciunea, 
puterea de a rămâne lucid în faţa tentaţiilor vieţii. Purtarea unui inel cu ametist 
semnifică umilinţa şi modestia, virtuţi creştine prin excelenţă, altruismul, sacrificiul în 
favoarea altora. Este un cristal ce favorizează meditaţia, temperând excesele, dar 
păstrând intactă capacitatea de sacrificiu. Este potrivită pentru atei şi persoane 
limitate, dezvoltând inteligenţa .Zăcăminte importante se găsesc în Rusia (a fost piatra 
preferată a Ecaterinei cea Mare) India, Brazilia, Madagascar.Pe plan fizic, ametistul esrte utilizat ca purificator, eliberând 
organismul de energii negative. Piatra de ametist ar trebui plasată în medii unde există persoane dezagreabile care 
provoacă teama sau iritarea. Utilizat, în general, pentru calmarea stresului şi a nervozităţii, acest cristal nu trebuie oferit 
persoanelor hiperactive. 

    Piatra de ametist este recomandată nativilor dotaţi cu talent şi capacitatea de a reuşi în 
ceea ce-şi propun, dar lipsiţi de perseverenţă - Rac, Peşti, dar şi semnelor care văd viaţa 
într-o lumină prea concretă - Capricorn, Fecioară. 
        Aventurinul este o varietate de cuarţ verde cu inserţii de mică sau pirită sub forma 
unor cristale ce reflectă lumina. Este o piatră  a norocului, a speranţei, ajută în luarea 
deciziilor în momentele critice, la găsirea soluţiilor şi alternativelor. Cristalul are culori 
foarte diferite: verde, albastru, portocaliu, bleu-vert, maroniu. Aventurinul roşu este 
cunoscut în Kenya, iar cel verde în Tanzania.   Acest cuarţ fortifică organismul, este bun 
pentru plămâni, circulaţia sanguină, măreşte acuitatea vizuală. Este potrivit zodiilor: 

Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Balanţă.                     (va urma) 
 

Alexandra-Valentina Nicola, cl. a XII-a D                                   
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INVITAŢIE... 

                                      ...LA FILM 

“ FREEDOM  WRITERS ” 
                   “ A învăţa pe cineva  înseamnă a schimba o viaţă pentru totdeauna.” 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ce se poate întâmpla atunci când cineva 
crede în tine, când reuşeşte să vadă dincolo de 
ceea ce văd ceilalţi, în aşa fel încât să scoată la 
lumină tot ce este mai bun din tine? Şi, mai 
ales, cât de multă răbdare trebuie să aibă o 
persoană ca să nu renunţe, deşi toate dovezile 
nu o conduc decât spre abandonare? Mai mult 
decât un film,   
„ Freedom Writers ” poate fi privit şi din 
perspectiva unui  bildungsroman. Inspirat din 
fapte reale, el este o istorie despre devenire, 
despre obstacole şi autodepăşire şi, nu în 
ultimul rând, despre reuşită. Poate, într-o 
oarecare măsură, şi despre sfidarea regulilor.  
         În regia lui Richard LaGravenese, acţiunea 
o plasează în prim-plan pe Erin Gruwell ( Hilary 
Swank ), o profesoară ce ajunge să predea unei 
clase de elevi consideraţi fără nici o şansă, fără 
viitor. Orele încep oarecum stângaci şi 
conformist: ea încearcă să predea, iar ei 
afişează singura atitudine care îi ajutase să 
supravieţuiască până atunci -  agresivă, 
jignitoare şi dispreţuitoare. Nimic spectaculos, 

până într-o zi când, în urma unui incident de tip 
rasist (vă las pe voi să-l descoperiţi), ea se 
hotărăşte să abordeze situaţia dintr-o altă 
perspectivă. Şi de aici începe un cu totul alt 
drum, pe parcursul căruia elevii vor găsi ceva 
către care să-şi îndrepte energia şi efortul, Erin 
fiindu-le mereu alături, cu preţul propriei 
căsnicii cu  Scott ( binecunoscutul Derek din „ 
Anatomia lui Grey ” ). 
         Acţiunea în sine poate părea destul de 
banală. Dar consecinţele ei sunt cele care dau, 
după părerea mea,  forţă filmului. Ideea că 
atitudinea cuiva, la locul şi la momentul 
potrivite, pot să schimbe radical viaţa nu numai 
a celor direct implicaţi, ci şi a persoanelor care 
vor dori să urmeze modelul iniţial. Şi acesta 
este şi cazul adevăratei Erin Gruwell, care prin 
metoda şi prin cartea sa, „ The Freedom 
Writers Diary ”, reprezintă un model în 
desfăşurarea orelor pentru profesori din 
diferite ţări.  

         Vă invit să vedeţi filmul, pentru a vă 
convinge voi înşivă ce pot face încrederea, 
pasiunea şi răbdarea acordate cuiva. Vizionare 
plăcută! 

                                                                                                     Prof. Gabriela Sântea                                        
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CETĂŢI DOBROGENE 

 

Cetatea Heracleea  
La 2 km de localitatea Enisala, pe un 

deal calcaros, care domină zona lacurilor 
Razelm şi Babadag, se află ruinele 
fortaretei medievale Yeni-Sale (Enisala, 
Enisala, Heraclee sau Heraclia). Istoria 
cetăţii şi a aşezării din apropiere este 
ilustrată şi de denumirile pe care le-a avut: 
de la Vicus Novus care se traduce Satul 
Nou, Novoe Selo, pe care turcii l-au 
preluat în limba lor, creând Yeni-Sale, din 
care a derivat denumirea actuala Enisala.  

 

Descrierea Cetăţii Heracleea  
 
Cetatea este situată într-un complex 

arheologic cu numeroase vestigii din 
epoca neolitică până în evul mediu şi 
impresionează prin mărimea şi soliditatea 
zidurilor. A atras atenţia cercetătorilor încă 
din secolul al XIX-lea. Cercetările 
arheologice au fost începute în anul 1939 
şi au continuat cu mici întreruperi în 
perioada anilor 1970-1998. Cetăţii 
medievale îi corespund două niveluri de 
locuire. Primul, anterior construirii 
fortificaţiei a fost datat pe baza materialului 
arheologic, la sfârşitul secolului al XIII-lea 
– începutul secolului al XIV-lea. Cel de-al  

 
 
 

 

doilea nivel este reprezentat de momentul 
ridicării zidurilor.                                                                                           

Cetatea a fost construită în scop militar, 
defensiv şi de supraveghere a drumurilor  
de pe apă şi de pe uscat, în a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea de către o 
autoritate care viza zona de la Gurile 
Dunării. Pe baza tehnicilor constructive, a 
materialului arheologic şi a realităţilor 
istorice s-a emis ipoteza că singurii 
interesaţi de ridicarea unei cetăţi situată în 
cadrul sistemului de fortificaţii din nordul 
Dobrogei, orientată spre mare pentru 
controlarea traficului naval, erau negustorii 
genovezi, care dispuneau de mari sume 
de bani câştigate din comerţ şi care erau 
deţinătorii monopolului navigaţiei pe 
Marea Neagră.Cetatea Yeni-Sale are un 
plan poligonal neregulat, care urmează 
sinuozitaăţile masivului de „calcar jurasic” 
pe care este aşezată. Zidurile de incintă, 
turnurile şi bastioanele cetăţii sunt parţial 
conservate, se pastrează în cea mai mare 
parte o înălţime de 5-10 m şi au permis 
iniţierea în 1991 a unor lucrări de 
restaurare. Atrage atenţia, ca element 
arhitectonic deosebit, bastionul porţii 
principale, cu arcada dublă, de origine 
orientală, întţlnită frecvent în evul mediu şi 
utilizată de constructorii bizantini la diverse 
edificii din Peninsula Balcanică, dar şi în 
ţările române la Cetatea Neamţului, la 
biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea 
de Argeş şi la bisericile moldoveneşti 
ctitorite de Ştefan cel Mare. 
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În urma studierii portulanelor din 
secolele XIII-XIV, localitatea care apare 
sub numele de Bambola, Pampulo a fost 
identificată cu cetatea Enisala. Aceasta a 
fost pentru prima dată menţionată cu 
numele de Yeni-Sale, în secolul al XV-lea, 
în cronica lui SüKrüllah.Fortificaţia de la 
Enisala a făcut parte din lanţul de colonii 
genoveze care îngloba oraşele de la 
Gurile Dunării. Între 1397-1418, cetatea de 
la Enisala a făcut parte din sistemul 
defensiv al Ţării Româneşti, în timpul 
domniei lui Mircea cel Batrân. După 
cucerirea Dobrogei de către turci la 
1419/1420, aici a fost instalată o 
garnizoană militară otomană. Ulterior, 
datorită înaintării stăpânirii turceşti dincolo 
de Gurile Dunării, până la Cetatea Albă şi 
Chilia (1484) şi ca urmare a formării 
cordoanelor de nisip ce separă lacul 
Razim de Marea Neagră, cetatea a fost 
abandonată în secolul al XVI-lea, pentru 
că nu mai corespundea intereselor 
strategice şi economice otomane. 
Materialele descoperite în urma 
cercetărilor arheologice şi mai ales 
monedele bizantine, genoveze, tătăraşti, 
moldovene, muntene sau turceşti atestă 
rolul militar, politic, administrativ şi 
economic pe care l-a îndeplinit cetatea. 

 
 

Marele Mucenic Teodor Stratilat 
 

     Istoria cetăţii se împleteşte însă cu 
povestea unui sfânt, Marele Mucenic 
Teodor Stratilat. Acesta a trăit pe vremea 
împăratului Licinius (308-321), trăgându-
se cu neamul din Evhaita şi, fiind un 
general viteaz,  numele de Stratilat arată 

că era un mare conducător de oaste – 
împăratul îi încredinţase cârmuirea cetăţii 
Heracleea, lângă Marea Neagră. Şi 
întrecea Sfântul pe mulţi cu podoaba 
sufletului, cu frumuseţea trupului, cu 
puterea cuvântului şi mulţi căutau să-l aibă 
prieten. Până şi Licinius împăratul dorea 
să-l întâlnească, măcar că auzise că era 
creştin. Auzind însă că acest dregător al 
său, nu numai că s-a îndepărtat de 
cinstirea zeilor, dar se ostenea şi cu 
propovăduirea credinţei în Hristos şi îi 
îndemna pe toţi să se lepede de 
închinarea idolilor, împaratul hotarî să-l 
cerceteze el însuşi şi, de nu se va 
întoarce, cu înfricoţătoare moarte să-l 
piardă. A mers deci în Heracleea împaratul 
şi, la cererea Sfântului Teodor, i-a dat 
acestuia îngăduinţa să ia idolii de aur 
acasă la el, spre a-i cinsti, după datină. 
Dar, ducându-i acasă, Sfântul a sfărâmat 
idolii în bucăţi şi i-a împărţit la săraci. Iar 
dacă s-a făcut ziuă, Maxentiu sultasul a 
spus împăratului că a văzut capul de aur 
al zeiţei celei mari, Artemida – zeiţa care 
fusese dată în ajun Sfântului Teodor – şi 
că acum era purtat de un sărac. Acesta, 
fiind întrebat, a mărturisit că de la Teodor 
Stratilat l-a primit, iar împăratul, auzind de 
o faptă ca aceasta, a rămas mut de mânie. 

 

Nicoleta Jecu, Andreea Cichorschi,  

clasa a X-a C        
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ISTORIE LOCALĂ  

MUNICIPUL TULCEA, SFINXUL DELTEI DUNĂRII    

                                                                                   

 

       ”Peste al vieţii zvon vulgar 

                      Aud, şi toate mi se par 

            Când rostul lor l-am fost ales 

                    Acuma pline de-nţeles.” 

( Nicolae Iorga, “Gânduri fără cuvinte”) 

                                                                                                            

De veacuri, oraşul aşezat la 
marginea unui pământ străvechi, 
veghează, fie că s-a numit  Aegyssus ori 
Tulcea, intrarea în Delta Dunării şi 
formarea ei din lupta cu talazurile 
fluviului obosit.    

   Municipiului Tulcea nu i se 
cunoaşte un act de naştere, un hrisov de 
întemeiere; istoricii antichităţii îl găsesc 
existând unde este şi astăzi, la 
încrucişarea paralelei 45 grade şi 11 
minute N cu meridianul de 28 grade şi 48 
minute E, la răscrucea unor drumuri de 
uscat şi de apă ce leagă, prin gurile 
Dunării, mările îndepărtate cu restul 
continentului, jucând dintotdeauna un rol 
economic şi politic important, cu o istorie 
zbuciumată.  

   Se numea atunci Aegyssus, 
Aegyeso sau Aeciso, ”Itinerarium 
Antonini” situându-l la 24 mii de paşi de 
Noviodunum (35,6 km de Isaccea) şi la 16 
mii de paşi de Salsovia (25,6 km de 
Mahmudia); ”Aegyssa,noteaza I. Ionescu 
de la Brad, cetate aşezată pe o stâncă la 
malul Dunării”. 

   Nivelul cel mai vechi de locuire 
getică de pe promontoriu coincide cu 
primele mărturii scrise despre cetatea 
Aegyssus de la sfârşitul sec. III î.Hr în 
Dobrogea, pe malul drept al Dunării, în 
vecinătatea Deltei. 

   Cetatea este cunoscută şi de 
romani; poetul Ovidiu, care îşi trăia exilul  

la Tomis între anii 8-17, la începutul erei  
creştine, a lăsat în două “Epistolae ex 
Ponto” scrise între anii 12-15, informaţii 
despre cetatea Aegyssus. 

    Dacă este să dăm crezare 
locuitorilor ei, Caspyus Aegyssos este cel 
care ar fi întemeiat-o şi ar fi numit-o 
după numele său. 

    Dovada importanţei acestei cetăţi 
pentru romani este şoseaua pe care au 
construit-o de la Marcianopolis (din 
apropierea Varnei), trecând prin mijlocul 
Dobrogei, pe lângă Tropeum (Adam –
Clisi), Ulmetum (satul Pantelimon), Ibida 
(Slava Rusa), oprindu-se la Aegyssus, 
devenit castru roman, atrăgând în 
preajma sa meseriaşi diferiţi, veterani ai 
armatei romane şi negustori, alături de 
daco-sciţi şi elini, oraşul organizându-se 
după sistemul roman, cu două sate (vici) 
amintite în timpul domniei împăratului 
Antonius Pius (138-161) de două 
documente epigrafice pentru ridicarea a 
câte unui altar lui Jupiter în sănătatea lui 
Antonius şi a fiului său, Marcus Aurelius. 

    La 269, barbarii fură zdrobiţi de 
Claudiu Goticul, începând astfel 
reînviorarea lumii romane. Sub Aurelian 
(270-275), lua sfârşit anarhia lăuntrică a 
imperiului şi i se restabili unitatea prin 
sacrificarea Daciei (271). Începe munca 
de reorganizare a Dobrogei. Sub 
Diocleţian (285-305), Dobrogea despărţită 
de Moesia devine provincia Scytia.  
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EPOCA IMPERIULUI ROMAN DE 

RĂSĂRIT 
      Pentru Imperiul Roman, secolul 

V este întunecat, este secolul destrămarii 
şi suferinţei. Un moment de reînviere a 
gloriei militare 
romane este 
înfrângerea hunilor în 
Galia, de Aetius, 
născut la 
Durostorum, încât 
nu-şi mai refac 
imperiul; doar că, 
sub fiul lui Atila, 
Hernac, se stabilesc 
în nordul Dobrogei 
împreuna cu 
sadagarii şi scirii. 

      O ultimă încercare de restaurare 
a păcii şi civilizaţiei a fost a lui Iustinian 
(527-565), ultimul mare reprezentant al 
romanismului pe tronul imperial al 
Constantinopolei. 

      În anul urcării pe tron, Iustinian 
zideşte o mănăstire în Arabia, la muntele 
Atos. Între cetăţile refăcute de Iustinian 
figurează şi Aegyssus, după o însemnare a 
lui Procopius, secretarul generalului 
Belizarius, în cartea sa “De aedificiia”, 
scrisă între anii 553-555. Organizarea 
bisericii creştine câştigase mult de pe 
urma restaurării făcute de Iustinian, care 
aduce şi în viaţa locuitorilor din Dobrogea 
o vădită înflorire. 

   La 559, slavii şi bulgarii invadează 
Dobrogea, marcând începutul declinului.  

După moartea împăratului Iustinian 
(565), declinul provinciei este grăbit de 
incursiunile repetate avaro-slave în 

dreapta Dunării, ca la 587 avarii să 
pustiască întreaga provincie, distrugând 
totul cu furie. Cetăţi puternice nimicite, 
populaţia dusă în robie la nordul Dunarii. 
Nicio aşezare din Dobrogea nu a 
supravieţuit acestei distrugeri. Nici 
cetatea Aegyssus. Săpăturile arheologice 

nu mai descoperă nimic, din sec.VII până 
la începutul sec. X. Dobrogea romană şi-a 
încheiat existenţa. Anarhia militară de la 
Dunăre din anul 602 cuprinde şi 
Constantinopolul. 

    Imperiul roman de răsărit renunţă 
la Dobrogea, restrângându-şi hotarele. 
Aegyssus este menţionat în unele lucrări 
geografice din sec. VI-VII şi îi este 
confirmată arheologic existenţa din sec. 
I-VII prin frecvente descoperiri de amfore 
greceşti, romane, bizantine timpurii, 
ceea ce confirmă relaţii comerciale. Din 
sec.VII nu se mai descoperă nimic 
arheologic timp de trei secole, până la 
restaurarea bizantină din sec. X-XI. Deşi 
vremurile rămân tulburi, Aegyssus este 
amintit în sec. VII de “Notitia 
Episcopatum”.                (va urma) 

 

                   Aurelia Paţa,  cl. a X-a C 
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Echipa de fotbal a 
liceului 
          În anul şcolar 2009-
2010, echipa de fotbal a 
liceului nostru ne-a 
reprezentat cu mândrie, 
obţinând patru performanţe 
importante. 
          În competiţia între 
licee, pe municipiu, au 
câştigat locul I. Urmând să 
evolueze în faza următoare, 
etapa judeţeana, au cucerit 
poziţia I.  Performanţa nu a 
fost uşoară,  cu acest prilej 

întâlnind echipe bine pregătite şi având în vedere că două dintre meciurlie din etapa superioară au 
fost câştigate in ultimele minute si la loviturile de departajare (7m). 
        Alte două performanţe ale ''micilor fotbalişti'' au fost locul I la competiţia ''Mesajul meu 
antidrog'' şi locul V la etapa zonală, cu acest prilej deplasându-se la Galaţi. Iată lotul de jucători 
folosiţi de domnul profesor Iamandi Roberto: Scipanov Daniel, Algiu Aurelian, Cazacu Nicolae, Megit 
Nicolas, Niţor Florin, Munteanu Cătălin, Mihailov Liviu, Judeanu Vlad,Tîrnacop Cosmin, Găină 
Andrei, Achimov Adrian. 
 

      Mişcaţi-vă! 
A trăi înseamnă a te mişca. Când 

stăm, doar creierul se mişcă, iar când 
mintea aleargă, în vreme ce trupul 
înţepeneşte pe loc, iar starea de bine nu mai 
funcţionează. 

În zilele noastre, când spun sport, 
femeile se gândesc imediat la siluetă şi la 
kilograme. Când nu ne mai  mişcăm sau ne 
mişcăm prea puţin, ne îngrăşăm, ne 
moleşim, „ruginim”... Şi apoi cădem în 
depresie. E adevărat că muşchii sunt cei mai 
rapizi mâncători de grăsimi, dar exerciţiul 
fizic are şi alte temeiuri, mai importante 
decât slăbitul: face bine inimii, plămânilor, 
venelor, sistemului imunitar, digestiei, 
hormonilor (se produce mai mult estrogen) şi 
echilibrului general. 

Gimnastică, jogging... Toată lumea 
ştie că face bine, dar înseamnă un stress în 
plus. Şi atunci, renunţăm la idee. 

Ideal, pentru cine are timp, voinţă, 
determinare, 30 de minute de activitate fizică 
pe zi (într-o singură repriză sau fracţional) 

este suficient pentru forma noasatră fizică şi 
pentru starea de bine. 

Sportul rimează obligatoriu cu 
performanţa. El poate fi practicat şi într-o 
manieră hedonistă. Alergări alături de 
prieteni, dans, partide de tenis... sunt tot 
atâtea ocazii de a vă întâlni, de a comunica. 

Se ştie, de asemenea că, atunci când 
este practicat regulat, exerciţiul fizic 
stimulează mecanismul natural al bucuriei. 
Din cauza asta, persoanele active sunt mai 
satisfăcute de viaţa lor, au o plăcere de a 
trăi mai mult, care este mai vizibilă decât la 
indivizii inactivi. 

Mişcarea fizică ne permite să ne 
descoperim trupul, articulaţiile dar şi 
sudoarea, oboseala, emoţiile. Într-o viaţă 
dominată de autocontrol, aceste senzaţii au 
efecte de eliberare. 

De acord, este bine să facem exerciţii 
fizice, dar când şi cum ? Urmăriţi-mă şi, în 
numărul următor al revistei, veţi descoperi 
ce înseamnă plăcerea şi senzaţia pozitivă. 

Prof. Costel Iorga 
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În cadrul olimpiadei şcolare, la Pregătire Sportivă Teoretică, au participat la faza naţională (oraşul Roman) elevii:  

 Nădrag Florin din clasa a IX-a E, Iordache Eugen, din clasa a X- a E, pregătiţi de profesoara Zaharia Veronica; 

 Sava Gabriela din clasa a XI-a E, Vihocencu Silviu din clasa a XII-a D, pregătiţi de profesor Iorga Costel.  
La atletism, echipa de cros, pregătită de prof. Lungu Marinela, obţine locul II,  în cadrul C.N.L. organizat la Constanţa, 

sub coordonarea prof. Iorga Costel - Sava Gabriela şi Andrei Andreea, din clasa aXI-a E, Poştaru Paula, Poştaru Valentina 
din clasa a X-a E. La individual, eleva Sava Gabriela din clasa a XI-a E se clasează pe:  locul IV, la Constanţa la proba de 
1200m Cros;                -locul 32 la Tîrgu Jiu la proba de 3000m Cros, în cadrul C.N.L.; 

Echipa de baschet băieţi, Campioană judeţeană, obţine la faza de zonă (Focşani), în cadrul O.N.S.Ş., locul IV, iar în 
cadrul C.N.L. la faza de zonă (Constanţa) locul V, pregătită de profesor Szuchanszki Ştefan. Băieţii au obţinut locul I în 
cadrul cupei “Mesajul meu antidrog” şi au câştigat “Cupa Unirii”. S-au remarcat elevii: Ion N. cl. a XI-a E, Zorilă R. şi 
Poştaru M. Din cl. a X.a E, Mihai C. şi Anton Al. din cl. a X-a E, Gheorghe E. din cl. a XII-a D.   

Echipa de fotbal, Campioana judeţeană, pregătită de prof. Iamandi Roberto, obţine la faza de zonă (Galaţi) , în cadrul 
C.N.L., locul VI. Lotul nostru de fotbal a ieşit învingător şi în cadrul cupei “Mesajul meu antidrog”. În timpul jocurilor s-au 
evidenţiat elevii: Achimov A., Mihailov C., Megit Gh. din cl. a XI-a E, Nere F. Din cl. a IX-a E, Găină A. din cl. a X-a E.  

Elevii liceului nostru de la clasele cu specializarea instructor sportiv, activând în cadrul grupelor de la C.S.Ş., au 
obţinut:   

 Ganciu Iulian din cl. a XI-a E, atletism:  locul III la Campionatul Naţional de sală, la 800m,   Bucureşti;  locul II la 
Campionatului Naţional în aer liber 800m, Bucureşti;  locul I, la Campionatul Naţional de Seniori, 4x400m, Bucureşti;  locul 
II, la Campionatul Naţional Şcolar 800m, Bucureşti;           

 Tanasof Alexandru din clasa a XII-a D, lupte: medalia de argint la Campionatul Naţional de juniori I, 

 Gherghişan Nicu, clasa a IX-a E, lupte: medalia de bronz în cadrul C.N. de Cadeţi; 

 Buftei Viorel, clasa aXI-a E, medalie de bronz la lupte, cu echipa, în cadrul C. N., la Arad;  locul III, la “Memorial 
George Mîţ”, la Constanţa; 

 Poştaru Paula şi Poştaru Valentina, clasa a X-a E, kaiac-canoe: locul II la proba de 500m Kaiac dublu, la                                       
Campionatul Naţional;  locul III, proba de 500m, K2, în cadrul Campionatului Naţional de seniori;  locul II la probele de 500m 
şi 1000m K2, în cadrul  Campionatului Naţional al Cluburilor Sportive. 

 Poştaru Valentina, clasa a X-a E, la canoe:  locul II, la proba de 200m C1, juniori I, în cadrul Campionatului Naţional; 

 Poştaru Valentina, clasa a X-a E, la canoe: locul III, la proba de 200m C1 în cadrul Campionatului Naţional; surorile 
Poştaru sunt componentele lotului naţional de canoe; 

 Silivestru Lucian, clasa a X-a E la canoe simplu: locul IV la proba de 500m şi 100m C1, J1, în cadrul   Campionatului 
Naţional de Viteză; locul V la proba de 200 m C1, J1, în cadrul Campionatului Naţional de Viteză;  

 Gheorghe Cristian clasa a IX-a E, la canoe simplu: locul III la proba de 500m C1, JII, în cadrul Campionatului 
Naţional al Cluburilor Sportive; locul IV, la proba de 3000m C1,JII, în cadrul Campionatului Naţional de fond;  

 Ciulei Cătălin, clasa a XII-a E, canoe: locul I, la probele de 500m şi 1000m, în C4, JI, în cadrul Campionatului 
Naţional de Viteză;  locul II, la proba de 1000m, în C2, JI în cadrul Campionatului Naţional pe ambarcaţiuni mici; locul III, la 
proba de 500m, în C2, JI în cadrul Campionatului Naţional pe ambarcaţiuni mici;  locul I, la proba de 1000m, în C4, JI, 
cadrul Cupei României; locul II, la proba de 500m, în C2, JI, cadrul Cupei României;  locul VI, la Campionatul Naţional de 
Seniori; 

În cadrul clubului de Kung- Fu “Sakura Dojo”, elevii liceului nostru, pregătiţi de către profesorul Tîrlogeanu Ovidiu, au 
obţinut rezultate deosebite în diverse competiţii:  

 Stoica Georgel, cl. a IX-a E, Kung-Fu: medalia de argint, Cupa Mondială (Constanţa); locul III, Cupa României, 
Tulcea; 

 Stoica Adrian din clasa a IX-a E la Fung-Fu: medalia de aur  la Cupa Mondială (Constanţa);  locul I, secţiunea Mixt-
Non contact, Cupa  României, Tulcea; locul II, secţiunea Light- contact, Cupa  României, Tulcea;  locul III, secţiunea 
Non contact, Cupa  României, Tulcea;  

 Lazăr Cosmin, din clasa a IX-a E, la Kung Fu: locul I, secţiunea Mixt-Non (65kg) contact, la Cupa  României, Tulcea; 
locul II, secţiunea Light- contact (65kg)  la Cupa  României, Tulcea; locul II, secţiunea Light- contact (65kg)  la Cupa 
Mondială, Constanţa; 

 Linte Georgiana, clasa a X-a, la Kung-Fu: locul I, secţiunea Non contact, la Cupa Mondială, Constanţa; 

 Ivanov Silviu, clasa a X-a, la Kung-Fu:  locul III- secţiunea Non contact, la Cupa Mondială, Constanţa. 
                                                                                                                                          Nicolae Ion, cl. A XII-a E 

 
 
Pentru un abdomen suplu, recomandăm efectuarea zinică a câte 3-5 serii formate din următoarele exerciţii: 
Din culcat dorsal, ridicarea simultană  a trunchiului şi a picioarelor (în poziţia ghemuit aşezat); dozare: 10-30 de 

execuţii, 3 serii; 
Din culcat dorsal, picioarele îndoite, tălpile fixate pe sol, palmele la ceafă, ridicarea trunchiului cu răsucire, cot - 

genunchi opus – revenire, dozare: 10-30 de execuţii ,3 serii; 
Din culcat dorsal, palmele pe lângă corp, ridicarea picioarelor , cu genunchii întinşi la 90*- revenire, dozare: 10-30 de 

execuţii 3 serii.                                                   SUCCES!!! 
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POMUL DE CRĂCIUN... 

...PRILEJ DE BUCURIE ÎN LUMEA ÎNTREAGĂ 
 

Pomul de Crăciun este simbolul puterii, al 
vieţii care învinge moartea, al renaşterii, al 
reîntoarcerii luminii,  rădăcinile tradiţiei datând (se 
crede) din timpul Saturnaliilor romane, când se 
împodobea casa, la „moartea“ vechiului an şi 
„naşterea“ Noului An, cu ramuri de dafin (Laurus 
nobilis) şi diferite conifere, plante care sunt 
întotdeauna verzi, vitale, indiferent de anotimp, 
credinţa fiind că ele aduceau sănătatea în casă. 

În România, bradul de Crăciun a fost adus de 
studenţii români care au mers să studieze la Viena 
şi Berlin, iar din 1866 - când s-a instaurat dinastia 
de Hohenzollern în Ţările Române, a devenit o 
tradiţie, preluată la curţile boierilor bucureşteni, 
răspândita apoi în toate păturile sociale. 

În Anglia, pomul de Crăciun a fost cunoscut 
de-abia în 1840, în epoca victoriană, după ce 
regina Victoria s-a căsătorit cu prinţul saxon 
Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, care a adus 
cu el tradiţia germană. Cel mai reprezentativ 
exemplar este aşezat anual în Trafalgar Square – 
Londra. Ceva mai târziu, datorită marinarilor 
germani, tradiţia a ajuns în Olanda, Rusia (mai 
ales St. Petersburg şi Moscova), apoi în Italia. 

În Franţa, Bradul de Crăciun se făcea doar în 
nordul ţării. Obiceiul a fost adus pentru prima oară 
în iarna lui 1870 de către soldaţii care au luptat în 
„Guerre Franco-Allemande“, războiul cu Germania. 
În 1870, ducesa Helene von Orleans a făcut primul 

pom de Crăciun la palatul Tuileries din Paris, 
imitată imediat de către ultima mpărăteasă a 
Franţei - Eugénie de Montijo, soţia lui Napoleon 
al III-lea. 

În Spania şi Portugalia, Pomul de Crăciun 
este mai recent şi puţini şi-l pot permite, deoarece 
brazii sunt foarte scumpi. Obişnuită este „Ieslea de 
Craciun“, o reprezentare a Sfintei Familii în 
grajdul de la Bethlehem, cu personajele dramei 
creştine: Josef, Maria, pruncul Iisus, cei trei magi, 
un bou, un măgar, oiţe, îngeraşi şi Steaua magilor. 
Această iesle în care se află animalele, se aşează în 
prima duminică a lunii decembrie. În fiecare din 
duminicile care urmează, sunt introduse celelalte 
figurine – Josef cu Maria, Steaua magilor şi, în 
final, pe 24 decembrie - pruncul Iisus şi cei trei 
crai. 

În Islanda, tradiţia Pomului de Crăciun este 
relativ nouă, de cca 40 de ani. Cum pe insulă nu 
există mulţi pomi, deci trebuie importaţi, s-a găsit 
o soluţie practică: să se taie din placaj forma unui 
brad, să fie vopsită în verde şi pe el să fie puse 
lumânările. 

În Australia, pomii de Crăciun sunt din fibră 
sintetică. În Sydney, tradiţia este identică: în 
fiecare an, aici este ridicat cel mai mare Pom de 
Crăciun din toată emisfera sudică, înalt de 26 m. şi 
împodobit cu 21.000 de beculeţe, 4000 de globuri 
aurii şi 1.500 m. panglici aurii şi verzi. 

În America, tradiţia pomilor de Crăciun a fost 
adusă de emigranţii germani, primul pom fiind 
făcut în 1833 în Illinois de către emigrantul 
german, naturalizat ca american,  Gustav Körner, 
avocat, judecător, general de brigadă, diplomat, 
ambasador al Americii în Spania şi viceguvernator 
în Illinois.  

În 1891 a fost făcut primul pom iluminat la 
Washington, în faţa Casei Albe. De la sfârşitul 
sec. XIX au început să se facă în America şi pomi 
de Crăciun din...gheaţă. 

Pentru prima oară în cultura Emiratelor 
Arabe, s-a făcut în 2006 un pom de Crăciun, în 
faţa hotelului Grand Hyat din Dubai. Bradul a 
fost adus din Frankfurt am Rhein, avea 6 m. 
înălţime şi 260 kg. 
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