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 Revista noastră apare semestrial. 

 Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din şcoală:  
 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� mica publicitate,  
� informaţii utile. 

 
  

  
 
     

 

Coordonatori :  

� prof. ing. Barbur Maria – barbur_maria@yahoo.com 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen – miclausdorina@yahoo.com 

 

Colaboratori: 
� prof. dr. Frânc Sorin Mihai. 
� prof.: Baban Iuliana, Berinde Lia Georgeta, Boje Lidia, Bud Ioana; 

Mărieș Adora; Marchiș Oana; Moholea Maria, Nagy Laura; 
� prof. ing.: Ghiras-Dănuț Cornelica, Miclăuș Dorina, Barbur Maria; 

Culic Liliana, Toma Vasilica Ramona. 
� m.i.: Bodnar Daniela; 
� secretar șef: Ardelean Luminița. 

 
 Elevii din clasele de liceu şi învăţământ profesional. 

 
 

Tehnoredactare: 
� prof. ing. Barbur Maria 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen 
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Editorial 
 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL, NICI ACUM?!  
 
 

 

Tot mai multe firme se confruntă cu probleme 

în a găsi personal calificat, indiferent de 

domeniu, de la programatori IT, ingineri până 
la muncitori. Datele Institutului Naţional de 

Statistică (INS) arată că, după boom-ul 

economic din 2007-2008, numărul locurilor 

de muncă vacante aproape s-a dublat, de la 

38.625 în 2009 la 59.753 în anul trecut.Zona 

unde este nevoie cel mai mult de angajaţi este 

cea din jurul Bucureştiului, unde sunt 

disponibile peste 16.000 de posturi, urmată de 

polii de creştere economică reprezentaţi de 

oraşele Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, 

Ploieşti şi Constanţa.Industria prelucrătoare, 

cu 15.793 de locuri de muncă vacante, 

sectorul de sănătate (8.461) şi comerţul 

(5.216) se aflau, alături de sectorul public, pe 

lista principalilor angajatori, mai arată studiul 

KeysFin, bazat pe datele statistice furnizate 

de INS, Comisia Naţională de Prognoză 
(CNP) şi Eurostat pentru piaţa muncii din 

ultimii 10 ani. Cea mai mare cerere de forţă 
de muncă este în rândul specialiştilor (17.731 

posturi), aproape dublă faţă de 2009, dar 

rămâne mult sub nivelul record din 2007 

(22.295 posturi). La mare căutare sunt şi 
meseriaşii din domeniul serviciilor (8.205 

posturi), alături de operatorii de instalaţii şi 
maşini/asamblori de maşini şi echipamente 

(7.035) şi de muncitorii  

calificaţi (6.904 posturi), potrivit 

statisticilor.“Pe ansamblu, pe fondul creşterii 

economice, cererea de angajaţi calificaţi în 

economie a evoluat susţinut în ultimii ani, 

însă rămâne sub nivelul de acum 10 ani”, 

afirmă analiştii KeysFin.Totodată, populaţia 

ocupată a României s-a redus în această 
perioadă de la 9,35 milioane la 8,45 milioane, 

tendinţă care a fost evidenţiată şi în funcţie de  

sex. “Datele statistice confirmă, în parte, 

exodul românilor către Occident. spun 

analiştii. “Creditul cu buletinul, investiţiile 

imobiliare riscante, consumul fără limite, din 

impuls, au avut consecinţe dure în anii care 

au urmat. De ce s-a ajuns în această situaţie? 

Educaţia financiară deficitară a românilor şi 
supraestimarea perspectivelor financiare din 

viitor s-au dovedit a fi extrem de păguboase, 

la care adăugăm, slaba valorificare a 

învățământului professional. Mult trâmbițata 

reforma a școlilor profesinale, se lasă 
așteptată. Nu avem personal calificat sau și 
dacă îl avem acesta pleacă. Cui îi va păsa, în 

sfârșit, de faptul că avem instituții de 

învățământ capabile să pregătească muncitori 

calificați, dar acestea nu au elevi, tocmai pe 

fondul unei proaste gestionări educative a 

tânărului, care prefer să fie șomer cu diplomă 
în loc sa fie calificat și cu un loc de muncă 
bine plătit? 

 

 Prof. dr. Mihai Sorin Frânc.  
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Proiectul "V.V.V. (Via ță, Verde, Viitor)  pentru Pământ" - 9 ne pasă! 
 

"Nu vom putea salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar  
vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc" 
 (Sir Peter Scott) 

 

  În anul școlar 2016-2017 s-a desfășurat la nivelul Colegiului Tehnic "Transilvania" Baia  

Mare proiectul "V.V.V. (Via ță, Verde, Viitor)  pentru Pământ" - 9 ne pasă! ediția a II-a 

înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2017 poziția 998. 

Coordonatorii proiectului au fost: domnul director Cărăuşan Mircea, domnul director adjunct 

Orha Ioan, și doamnele profesoare: Nagy Laura Magdalena, Baban Iuliana Georgeta și 
Dumitrașcu Doina. 

Acest proiect a fost conceput pentru elevi și s-a bazat pe acvtivități realizate cu ei. Scopul 

proiectului a fost îmbogățirea bagajului de cunoștințe a elevilor în domeniul ecologiei și 
protecției mediului. Partenerii implicați în acest proiect au fost: Inspectoratul Școlar Județean 

Maramureș, Casa Corpului Didactic Maramureș, Direcția Silvică Maramureș, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Maramureş, Asociația Heidenroslein, Serviciul Public Ambient Urban Baia 

Mare, S.C. Remat Maramureș  S.A. și Uzina de Apă Baia Mare. 

Obiectivele urmărite în cadrul proiectului au fost: 

● cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim; 

● responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea 

naturii şi a resurselor sale; 

●  stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor; 

● înțelegerea de către elevi a necesității economisirii apei și determinarea unui comportament 

responsabil, ecologic privind consumul de apă; 
● dobândirea unui compotament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător; 

● cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin 

formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim. 

 Activitățile realizate în cadrul proiectului prin care s-au atins obiectivele au fost: 

► "COLECT ĂM  ȘI  RECICL ĂM PENTRU UN VIITOR VERDE" 

Scopul acestei activități a fost conștientizarea importanței  reciclării hârtiei. În urma 

acestei activități elevii Colegiului Tehnic "Transilvania" Baia Mare au reușit să colecteze și să 
predea la instituția parteneră în proiect, S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A, 1220  kg de hârtie. 

ACTIVITĂTI   EXTRACURRICULARE 
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►  "EXPO RECICLAREA"  

În cadrul acestei activități elevii au confecționat unele obiecte din materiale refolosibile, 
care s-a finalizat cu o expoziție. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►  "APA O PROBLEM Ă A LUMII CONTEMPORANE"   

În cadrul acestei activități s-a realizat o vizită la Uzina de apă Baia Mare cu scopul de a  
conștientiza importanța calității apei asupra organismului uman precum și înțelegerea folosirii 
într-un mod rațional a acesteia.  
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►  "LUNA P ĂDURII"   

Scopul acestei activități a fost plantarea unor specii de plante în vederea reamenajării  
spațiului verde din perimetrul Colegiului Tehnic "Transilvania". 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul  "V.V.V. (Via ță, Verde, Viitor)  pentru Pământ" - 9 ne pasă! s-a finalizat cu  

► SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL "MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN 

SINGUR VIITOR" 
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La acest simpozion au participat 393 profesori și 620 elevi din 37 de județe și a fost 

dedicată Zilei Mondiale a Mediului, s-a adresat tuturor cadrelor didactice și elevilor din 

învăţământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal care sunt interesați de cunoașterea importanței 

protejării și conservării unor specii de floră, faună și a problemelor legate de starea ariilor 

protejate. În urma concursului, la secțiunea elevi,  s-au acordat premii și mențiuni celor mai 

frumoase lucrări. În cadrul acestei activități a avut loc și o paradă a costumelor Eco realizată de 

elevele Colegiul Tehnic "Transilvania". Scopul paradei Eco a fost acela de a demonstra ușurința 

realizării unor vestimentații din materiale (plastic, hârtie, metal, sfoară) care pot fi refolosite 

îmbinând utilul cu plăcutul stârnind plăcerea pentru frumos tuturor participanților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperăm că toate demersurile, acțiunile și activitățile derulate în cadrul acestui proiect au 

contribuit la conturarea unor direcții în educația ecologică a elevilor și la formarea unor cetățeni 

responsabili și conștienți de faptul că există un singur mediu de care trebuie să avem grijă. 
 

Profesor  Nagy Laura Magdalena 
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Colegiul Tehnic “Transilvania”, participant la un p roiect Erasmus+ 

 

 Colegiul Tehnic “Transilvania” din Baia Mare participă, în perioada 01.09.2016 – 31. 
08.2019, la proiectul european de parteneriat strategic doar între şcoli, Erasmus+, numit “Boost 
your green” (“Activaţi-vă spiritul ecologic”). 
 Şcoala coordonatoare a proiectului este liceul Jules Le Cesnes, din Le Havre, Franţa.  
Alte cinci şcoli participă la proiectul “Boost your green”, pe teme de dezvoltare durabilă şi 
protecţia mediului, şi anume: 

- Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia; 
- Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare, România; 
- Secondary Municipal School Taki Daskalo, Bitola, Macedonia; 
- Profesionalna Gimnaziya po ikonomicheska informatika “Dzhon Atanasov”, Târgovishte, 

Bulgaria; 
- Escola Profissional Amar Terra Verde, Vila Verde – Portugalia. 
Prima activitate din cadrul proiectului a fost prima reuniune transnaţională de proiect, care a 

avut loc în perioada 6-10 decembrie 2016, la şcoala coordonatoare din Le Havre, şi la care au 
participat profesor Georgeta-Lia Berinde, coordonatoare, şi profesor Lidia Monica Boje. În 
cadrul acestei reuniuni, s-au stabilit calendarul acţiunilor următoare şi modul în care vor fi atinse 
scopurile proiectului. 

La sfârşitul anului şcolar 2016-2017, în perioada 18-24 iunie 2017, a avut loc prima activitate 
de învăţare, predare şi formare, la care, din partea Colegiului Tehnic Transilvania au participat 2 
profesori: Georgeta-Lia Berinde şi Liliana Culic, precum şi patru elevi: Cosmina Tibil, Sorana 
Gaspar, Adrian Vass şi Albert Balagh. Această activitate de învăţare, predare şi formare care a 
avut loc de asemenea la şcoala coordonatoare din Franţa, liceul de meserii Jules Le Cesne, din 
Le Havre. 

Scopurile principale ale acestei deplasări din cadrul proiectului au fost: schimbul de 
experienţă dintre delegaţiile şcolilor participante pe tema acţiunilor pe care fiecare liceu le 
întreprinde în domeniul ecologiei şi al protejării mediului în care trăim, precum şi vizitarea 
Normandiei şi utilizarea limbii engleze pentru comunicarea între participanţi. 

Programul întâlnirii a constat în activităţi de cunoaştere şi acomodare a membrilor 
delegaţiilor, ateliere de acţiuni de colaborare ale elevilor pe diverse teme ecologice şi de 
dezvoltare sustenabilă, vizite culturale şi turistice ale unor obiective specifice frumoasei zone din 
Normandia, unde este situat oraşul Le Havre (al doilea port al Franţei, situat în nord-vestul 
Franţei, la Marea Mânecii). Pe parcursul acestor vizite au fost punctate adesea aspecte ecologice 
şi de dezvoltare durabilă întâlnite la fiecare pas. De asemenea, elevii au avut şansa de a se 
cunoaşte reciproc în timpul desfăşurării acestor activităţi, organizate special pentru ei. 

Pe parcursul întregii săptămâni, atât profesorii, cât şi elevii au avut şansa de a se întâlni 
cu colegi din alte ţări, de a împărtăşi cu aceştia experienţe, de a se familiariza cu diverse aspecte 
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ale altor culturi, obiceiuri, tradiţii, stiluri de viaţă şi, mai ales, de a cunoaşte membrii delegaţiilor 
din şcolile partenere în cadrul proiectului. 

Acesta este, de altfel, unul dintre cele mai importante scopuri ale proiectului, de a realiza 
o cât mai bună interacţionare între elevii şi profesorii participanţi din diferite ţări, pentru a exersa 
şi îmbunătăţi abilităţile pe care le au în domeniul social, lingvistic şi, nu în ultimul rând, 
ecologic. 
 Prin activităţile acestui proiect se urmăreşte conştientizarea elevilor, familiilor lor şi a 
membrilor comunităţii locale în ceea ce priveşte importanţa abordării unui mod de viaţă mai 
curat, mai ecologic şi mai prietenos cu mediul înconjurător. De asemenea, iniţiatorii proiectului 
sunt interesaţi de implicarea cât mai amplă a elevilor, familiilor lor  şi a comunităţii locale în 
protejarea zonei în care locuim şi în reconsiderarea modului de folosire cât mai responsabil al 
resurselor regenerabile.  
 

 
 
 
Poze de grup pe faleză la Etretat şi în central istoric al localităţii Honfleurs. 
 

 
 

Prof. Berinde  Georgeta-Lia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect de parteneriat strategic doar între şcoli Erasmus+, contract nr. 2016-1-FR01-KA219-024021_1 
Acest proiect a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene.  

Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru acesta.  
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Meșter din Transilvania 
 
 

 ”Drumul nu a fost ușor, dar am învins!”, poate fi sloganul sub semnul căruia se așază 
proiectul educațional, din domeniul educației profesionale, ”Me șter din Transilvania”,  înscris 
în Competiția de Idei  din Țara lui Andrei , susținut de OMV Petrom, care se va derula timp 
de nouă luni în şcoala noastră. 

În urma punctajului obținut și a votului acordat de public, Colegiul Tehnic 
”Transilvania”-Baia Mare  s-a numărat printre cele trei școli maramureșene care și-au 
transformat un vis în realitate. Prin intermediul bugetului alocat în urma câștigării acestui 
proiect, unitatea noastră și-a propus modernizarea și dotarea unui cabinet de mecanică, care să le 
ofere elevilor un spațiu adecvat în vederea dobândirii abilităților necesare angajării pe piața 
muncii. Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt elevii claselor de profil tehnic, ce vor desfășura 
activități practice, atractive și necesare formării lor profesionale.   

Aparatura ce va fi achizionată, prin bugetul de până la 20.000 de euro, va rămâne în 
dotarea școlii și va fi utilă în pregătirea generațiilor viitoare. Printre obiectivele proiectului pot fi 
amintite: dotarea cabinetului cu conexiune la Internet și rețea electrică pentru calculatoare în 
vederea folosirii softurilor educaționale, restaurarea tuturor finisajelor din interiorul sălii, dotarea 
cabinetului cu calculatoare, videoproiector, tablă interactivă, soft educațional, balanțe, set de 
greutăți, truse de cale, calibre, lere, set transmisii, ceas comparator, etc.  

Accesibilitatea elevilor în acest modern cabinet, va contribui la familiarizarea lor cu 
utilizarea mijloacelor de măsurare și diagnosticare în domeniul mecanic. De asemenea, familiile 
lor vor fi beneficiarii indirecți prin inserția lor pe piața muncii, mult facilitată de cunoștințele 
dobândite.            

Echipa de proiect, ”Meșter din Transilvania”, a Colegiului Tehnic ”Transilvania” Baia 
Mare, coordonartă de prof. Culic Liliana, aduce mulţumiri tuturor celor care s-au implicat în 
acest proiect și au contribuit în mai mare sau mai mică măsură ca un vis să prindă contur în 
realitate. 

 
Autor: prof. Mărieş Adora 
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Importan ța activităților extracurriculare  

în predarea-învățarea limbii franceze 
 

„Cine nu cunoaște limbi străine nu are idee despre propria limbăˮ (Johann Wolfgang von 
Goethe) 

 Profesorul de limbi moderne este persoana care își consacră o parte din viață formării și 
educării tinerilor în spiritul deschiderii către lume, al respectului și al toleranței, al valorilor 

umane și moarale. Predare-învățarea nu înseamnă doar accederea la un mijloc de comunicare, ci 

și capacitatea de a crea și întreține contacte cu alofoni, realizarea activităților de studiu sau de 

cercetare și, de ce nu, exercitarea unor activități economice în țări ale Uniunii Europene. 

Profesorii Colegiului Tehnic „Transilvaniaˮ din Baia Mare nu au pierdut din vedere acest aspect 

al educării elevilor pe mai multe paliere și au incercat să îi antreneze și să îi motiveze pentru a se 

implica în cât mai multe activități extracurriculare, datorită avantajelor pe care acestea le 

prezintă, printre care enumerăm: creșterea gradului de socializare sau predarea-învățarea unor 

lucruri noi. O astfel de activitate a fost cea desfășurată în data de 21 martie 2016 cu ocazia zilei 

internaționale a Francofoniei.  

       
 Scopul acestei activități l-a reprezentat familiarizarea elevilor cu semnificația și 
importanța zilei Francofoniei, a principalelor țări francofone, dar și cu operele unor autori 

francofoni, dar și a românilor care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural francez, 

scriitori sau filosofi de origine română de expresie franceză (Anna de Noailles, Martha Bibescu, 

Elena Văcărescu, Panait Istrati, Tristan Tzara, Ilarie Voronca,Benjamin Fondane, Emil Cioran, 

Constantin Virgil Gheorghiu, Eugen Ionescu),diplomaţi (Nicolae Titulescu), personalităţi din 

domeniul artelor plastice, muzicii şi teatrului (Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Constantin 

Brâncuşi, Theodor Pallady, Victor Brauner, George Enescu, Elvire Popesco). Elevi au lecturat 

fragmente din operele unor autori francofoni: de exemplu, Mission terminée, Le pauvre Christ de 

Bomba, sau Ville cruelle de Mongo Beti (scriitor african).  Momentul poetic (Sous le pont 
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Mirabeau, Guillaume Apollinaire) și cel muzical (Indilla-Dernière danse, Pour que tu m’aimes 

encore, Celine Dion) i-au ajutat pe elevi să își îmbunătățească pronunția limbii lui Molière, să își 
dezvolte vocabularul și competențele de exprimare fluentă într-o limbă de circulație 

internațională, alături de posibilitatea de a ne cunoaște mai bine elevii, căci, așa cum spunea 

Platon: „Poți afla mai multe despre o persoană într-o oră de joacă decât într-un an de 

conversațieˮ. Sărbătorile de iarnă, Ziua mamei, Ziua Limbilor străine, Ziua Europei, Festivalul 

Chants, sons sur scène sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe elevii noștri în astfel de activități 
extrașcolare și de a corela conținuturile lingvistice abstracte cu aplicații concrete, care reprezintă 
un remediu foarte bun pentru „fobiaˮ inițială față de asimilarea celei de-a doua limbi moderne. 

Astfel, comportamentele standardizate însușite de către elevi concomitent cu cuboștințele 

teoretice se juxtapun, în școala modernă, comportamentelor care solicită creația, inovația, 

căutarea, spontaneitatea, experiența personală trăită de aceștia în calitate de partener al 

profesorului pe parcursul procesului didactic. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
prof. Bud Ioana 
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TINERE TALENTE 
 
 

 Palmaresul premiilor, 
distincțiilor și al meritelor 
elevilor Colegiului Tehnic 
”Transilvania”, Baia Mare, s-a 
îmbogățit armonios prin 
Mențiunea obținută de eleva 
Marchiș Daiana Georgiana, din 
clasa a XII-a A, (coordonator 
prof. Mărieș Adora) premiată la 
Concursul regional de Creație: 
LITERATURĂ@LASĂ-NE SĂ 
TE CITIM, ediția 2017, 
desfășurată la Colegiul Național 
”Mircea cel Bătrân”- Constanța. 
Printre creațiile poetice, care au 
adus succesul artistic al elevei 
Marchiș Daiana, se numără și 

poezia Vântule, Vântule... 
 
 
Vântule, Vântule... 
Vântule, hoinarule, 
Vântule, șoimanule, 
Care-i taina ta de zbori,                                                  
Printre păsări, printre flori,  
Printre ape, printre stele, 
Printre gândurile mele? 
Poartă tu cu zborul tău,  
Taina sufletului meu, 
Și s-o duci în depărtare, 
Peste munți și peste mare, 
Peste codri, peste vii, 
Unde tu, vântule știi! 
 
  

Îi dorim mult succes elevei Marchiș Daiana pe drumul deschis în domeniul artistic și 
mereu să aibă în vedere că: Adierea vântului stinge orice pală și revigoreză scânteia!  

 
prof. Mărieș Adora 
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Din activitățile noastre... 
 
          În anul școlar 2016-2017 printre numeroasele proiecte educaționale derulate  la Colegiul 
Tehnic ”Transilvania”, Baia Mare s-a numărat și  proiectul  ”Educație și civilizație fără etnie”. 
Dat fiind numărul destul de mare al  elevilor de etnie rromă din Colegiul ” Tehnic Transilvania” 
precum și  diversele  probleme din jurul acestei etnii s-a gândit un astfel de proiect în care să fie 
implicate instituții abilitate.  
        Ca urmare la nivelul școlii s-a realizat   proiectul, având ca parteneri  Asociația Young 
Roma Maramureș reprezentată prin d-nul Bardai Vladimir, d-șoara  Fuzi Ribana și Fundația de 
voluntari Somaschi reprezentată prin d-nul Țăpescu Radu Vasile, președinte fiind d-nul Iluțiu 
Bogdan. Din echipa de proiect a colegiului au făcut parte  profesorii: Seciu Mihaela, Rogojan 
Zorica, Nagy Laura, Todoruț Victor, Toma Ramona. Proiectul fiind coordonat de profesor 
Moholea Maria. Clasele implicate  au fost a IX-a, a X-a, a XI-a profesională.  
       Scopul acestui proiect a fost  dezvoltarea  spiritului civic, formarea  atitudinii corecte a 
elevilor de etnie rromă față de propria  etnie prin implicare directă în activități, precum și 
responsabilizarea  și asumarea  propriei identități. O activitate deosebită în cadrul proiectului a 
fost  Seminarul despre Asumarea identității rrome.  Actiunea s-a desfășurat în perioada Școala 
altfel și a reunit reprezentanți ai elevilor rromi  din clasele amintite ,precum și reprezentanți ai 
instituțiilor partenere și elevi de etnie rromă aflați la Colegiile de prestigiu din Baia Mare. 
Activitatea s-a bazat pe discuțiile libere și s-a finalizat cu un moment artistic  realizat de  elevii 
noștri. 

                                  
 

                                                                             
Profesor Moholea Maria    
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ECO-ORA DE LIMBA ENGLEZ Ă 
 

„Singura cale de urmat, dacă dorim să îmbunătățim calitatea 
mediului, este de a implica pe toată lumea.” Richard Rogers 

 

 Abordarea cross-curriculară oferă elevilor secolului XXI 
posibilitatea de a-și forma un comportament ecologic bazându-se 
pe cunoștințele acumulate în cadrul orelor de biologie, ecologie sau 
protecția mediuluidar și a celor de limba engleză. Astfel, elevii 
clasei a X-a A ai Colegiului Tehnic „Transilvania”, alături de 

doamna profesoară Lidia Boje, au analizat în cadrul orelor de limba engleză, lecții precum: 
”Going Underground”, ”Make Your Home Greener”, ”Planet Issues” și altele. Fiind impresionați 
de textele citite, elevii și-au exprimat dorința de a se implica mai mult, realizând prezentări, 
proiecte și participând la dezbateri pe teme ecologice.   
 Citind, la una dintre lecții, depre clădirile 
rezidențiale care sunt responsabile de consumarea a 
27% din cantitatea totală de energie utilizată în 
Europa și totodată că ele reprezintă cea mai mare 
sursă de încălzire globală la nivel mondial, elevii au 
dorit să găsească cât mai multe idei de a-și 
transforma casa într-una „verde”, ceea ce a dus la o 
primă oră de dezbatere în limba engleză, pe baza 
unor prezentări PowerPoint. Băieții au făcut 
cercetări pentru a ne prezenta ce tipuri de izolații 
sunt eficiente pentru a reduce consumul de energie 
sau cum panourile fotovoltaice și panourile solare termice pot reduce consumul de gaze și 
electricitate. Fetele au făcut cercetări pentru a vedea cum putem reduce consumul zilnic de 
electricitate, prezentând câteva tipuri de becuri ecologice eficiente, dar și modalități de a reduce 
consumul de apă. 

O altă eco-oră de limba engleză s-a desfășurat studiind lecția ”Going Underground”, 
ocazie cu care elevii clasei a X-a A au aflat cum este viața trăită în case construite sub pământ și 
care sunt avantajele acestui tip de case. În urma dezbaterilor pe acestă temă, împărțiți pe grupe, 
elevii au realizat câte un proiect. Tema acestui proiect a fost să își imagineze că locuiesc, alături 
de colegii lor, într-o astfel de casă și să prezinte în fața clasei fie un desen al unei case subterane, 
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fie avantajele și dezavantajele pe care le au trăind în „casa eco”, prin realizarea de prezentări 
PowerPoint.   

Printre avantajele menționate în prezentări au fost amintite: economisirea terenului într-o 
țară suprapopulată, risc foarte redus de incendiere datorită pământului care acoperă clădirea, casa 
este izolată termic ceea ce duce la pierderi reduse de căldură și, deci, la facturi reduse de energie 
termică, poluare fonică redusă etc. 

Unul dintre dezavantajele des amintite a fost iluminarea naturală redusă. 

 

 Mai multe lecții interdisciplinare de acest fel despre mediul înconjurător și modalități de 
a-l proteja eficient au fost susținute pe parcursul anului școlar 2016 -2017, în cadrul orelor de 
limba engleză, atât la clasa a X-a A cât și la alte clase din liceu. Efectul participării la astfel de 
ore a fost unul benefic, care s-a concretizat într-o mai bună implicare a elevilor în orele de limba 
engleză, dorința de a învăța mai multe lucru despre mediul înconjurător urmărind documentare în 
limba engleză sau chiar citind și alte materiale pe această temă.  
 Realizând prezentări PowerPoint sau desene, elevii și-au folosit cunoștințele de limba 
engleză, informatică, biologie, ecologie, geografie și protecția mediului, iar în urma prezentării 
în fața clasei a materialelor realizate s-a putut observa o creștere a încrederii în sine a elevilor, 
îmbunătățirea spiritului de echipă, dezvoltarea capacității de interacțiune socială și creșterea 
randamentului activității colective. 
 În concluzie, așa cum afirma renumitul arhitect britanic Richard Rogers, implicând „pe 
toată lumea”, respectiv asigurândimplicariituturormembrilorclaseiîn eco-orele de limbaengleză, 
am reușit să conștientizăm elevii asupra problemelor ecologice existente în jurul nostrum și le-
am sădit dorința de a se implica în îmbunătățirea calității mediului. 
 

 

 prof. Lidia Monica Boje 

 
 
 
 
 
 



Revista şcolară  “Paşi spre viitor” - nr.15/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 16 

 
                                                      

 
 
 

Istoria neștiută a clatitelor! Cea mai frecventă greșeală 
atunci când prepari clatite 

 
Clătitele fac parte dintre puținele feluri de mâncare de care 

gurmanzii-șefi ai Greciei Antice ar trebui să fie mândri, pentru 
că au trecut testul timpului ajungând să fie gătite chiar și în 
bucătăria secolului XXI. 

Dacă ar fi să traducem denumirea originală (adică 
grecească) a clătitei i-am spune „tigăita”, pentru că și 

atenienii îi spuneau „tagenites”, „teganites” sau „tagenias” 
(toate variantele fiind derivate ale cuvantului „tegano” care 

desemna tigaia de prăjit). 
Cronicarul Athenaeus povestește cum era preparat acest desert: plakous-ul (compoziția 

formată din 500 g. de faina, 60 ml de vin alb, 60 ml de lapte acru, o jumatate de linguriță de sare) 
era prăjit într-o cantitate mică de ulei de măsline. După ce compoziția începea să facă bășici și 
era rumenită pe ambele fețe, se servea caldă, dimineața. Se așezona neaparat cu miere și semințe 
de susan, uneori și cu brânză. 

Rude vechi ale pâinii, lipiei și chiar ale blatului de pizza, clătitele s-au răspândit peste tot 
în lume, de cele mai multe ori schimbându-și ba compoziția, ba aspectul. 

În schimb, cea mai frecventă greșeală care se face la realizarea clătitelor este faptul că 
mulți se concentrează asupra clătitei, în încercarea de a o face mai bună și pufoasă, în loc să 
atribuie această atenție excesivă asupra umpluturii deoarece ea este cea care dă gustul clătitei, și 
nu lipia. 

 
CLĂTITE CU BERE  
 

Ingrediente : un ou; 10 linguri făina; un pahar apă; 300 ml bere; un 
praf de sare; 3 linguri ulei; zahăr pudră/ dulceață 

Mod de preparare 
Se sparge oul înt-un vas adânc, se adaugă făina cât cuprinde, se 
amestecă și apoi se subțiază cu apa rece și se continuă în acest 

mod până când se termină făina, apa și berea. Când amestecul 
arată ca o smântână subțire, se adaugă un praf de sare și se lasă 

aluatul la rece, minim 15 minute. Clătitele se prajesc în tigaia unsă cu 
puțin ulei, apoi se scot pe farfurie și se servesc umplute cu dulceață sau presărate cu zahar pudră. 
 
CLATITE NEGRE CU SOS DE VANILIE 
 

Ingrediente: - 1 ceașcă faină; 1/3 ceașcă zahar; 1/3 ceașcă cacao 
pudră; 2 ouă bătute ușor; 1 ceașcă lapte; 2 linguri unt, topit; 1 
linguriță vanilie; 1/2 ceașcă frișcă lichidă; 2 linguri zahăr; 
ciocolată pentru decor. 
Pentru sos de vanilie: 3 gălbenușuri de ou; 3/4 ceașcă lapte; 2 
linguri zahăr; 1 linguriță vanilie; 1/4 linguriță nucșoară rasă fin. 
Mod de preparare: 

Noutăti din domenii diferite 
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Într-un castron mic, se amestecă făina împreună cu 1/3 ceașcă de zahăr și pudră de cacao. 
Într-un alt bol, amestecă ouăle cu laptele, untul și vanilia, apoi adaugă amestecul de făină, și 
amestecă până se combină. Aluatul se lasă să stea la temperatura camerei timp de 20 minute. Se 
încălzește o tigaie unsă cu unt la foc mediu-mare, se toarnă 3 linguri de aluat în centru apoi se 
ridică și se rotește astfel încât aluatul să se întindă frumos. 
În total vor rezulta aproximativ 12 clătite. (Ajustează căldura după cum este necesar în timpul 
gătitului). Într-un bol mediu combină frișca lichidă și 2 linguri de zahăr. Bate cu un mixer 
electric la viteza medie până se întăreste. 

Pentru sosul de vanilie (se face în avans cu o oră): într-o cratiță mică se amestecă 
gălbenușurile cu lapteleși zahărul. Se pune pe foc și se gătește amestecând continuu cu o lingură 
de lemn sau o spatulă de cauciuc la foc mediu, până când amestecul se îngroață. 

Se ia compoziția de pe foc și se adaugă vanilia și nucșoara. Se lasă la răcit așezând cratița 
într-un bol cu apă rece și gheață, timp de 1 – 2 minute, amestecând constant. Se toarnă sosul într-
un castron și se acoperă cu folie de plastic pentru a preveni formarea unei cruste. Se lasă la răcit 
pentru cel putin 1 oră, fară a se agita înainte de servire. Pentru a servi, se îndoaie fiecare clătită în 
jumătate, apoi încă o dată formând un triunghi. Așează două clătite într-o farfurie, stropește-le cu 
sos de vanilie, pune frișca și ciocolata rasă. După preferință poți adauga și fructe deasupra 
precum căpșunile, etc. 

 
 

CLĂTITE SĂNĂTOASE, FĂRĂ FĂINĂ, 
 
 

Ingrediente: o banană, o linguriță de scorțișoară; două ouă 
Mod de preparare: 

Pune banana (decojită, desigur ) într-un bol. Piseaz-
o cu o furculiță. Bine de tot. Apoi, sparge deasupra două 
ouă. Pune și un praf de scorțișoară. Bate totul bine cu 
furculița sau cu un tel. 

Când compoziția este omogenă și ouăle s-au 
amestecat bine, încinge o tigaie. Pune compoziția și vei 

obține niște clătite absolut delicioase. 
 

 
Pofta bună! 

 
 
 

Eleva  Adam Lucia, clasa a XIII-a A 
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LUCRURI  NEŞTIUTE  DESPRE  FĂINA  ALBĂ 
 
 

 
 
Făina albă este ingredientul principal din pâinea pe care o consumăm zilnicși, mai mult, 

fiecare dintre noi o folosește frecvent la prepararea prăjiturilor sau a altor mâncăruri. Gradul ei 
de nocivitate este, însă, extrem de ridicat. Făina albă, căci despre ea este vorba, este unul dintre 
cele mai dăunătoare alimente pe care le consumăm 

V-ați  pus vreodată  întrebarea de ce insectele pe care le regăsiţi în punga cu făină veche 
sunt moarte? 
  Cred că veţi găsi răspunsul în rândurile care urmează..... În zilele noastre, făina este 
fabricată din grâu tratat cu fungicide, pesticide şi insecticide, începând de la procesul 
de semănare a grâului şi până la ambalarea produsului finit. Din 1910 şi până acum, peste 60 de 
produse chimice au fost aprobate pentru a albi făina.Cinci lucruri neştiute despre făina albă, care 
vă vor lua prin surprindere: 

 

1. Nu conţine nutrienţi. 
Producătorii de făină albă îndepărtează mai întâi tărâța din seminţele de grâu, adică cel de 

al şaselea strat exterior, precum şi germenii care conţin 76% din vitamine şi minerale. 97% din 
fibre sunt risipite. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu vitamina E, cu 50% din cantitatea de calciu, cu 
70% din fosfor, cu fierul, cu magneziul şi cu vitaminele B. 
 

2. Conţine bromat de potasiu.  
După cele mai sus menţionate, făina este supusă unui proces de albire şi conservare 

folosind dioxidul de clor. Apoi se adaugă calcar, alaun şi carbonat de amoniu, pentru a-i da 
un aspect cât mai atrăgător pentru consumatori. În stadiul final de prelucrare, făina este tratată cu 
un agent antisărare, numit sorbitan monosaturat. Alături de acest agent nociv, se adaugă încă 
unul, numit bromat de potasiu - un oxidant puternic, care provoacă cancer. Agenţia 
Internaţională de Cercetare a Cancerului a clasat bromatul drept un cancerigen de grupă 2B. 
 

3. Este un insecticid.  
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Ştiaţi că dacă o insectă intră în punga cu făină şi începe să mănânce din ea, va muri? 
Faina albă este un insecticid, care are efect letal asupra insectelor care consumă. 
 

4. Conţine L-cisteină. 
L-cisteina este un aminoacid esenţial care se găseşte, de obicei, în compoziţia celor mai 

multe produse de patiserie, având rolul de a accelera procesarea industrială. De asemenea, blatul 
de pizza, biscuiţii, pastele şi chiflele fast food conţin acest ingredient. Deşi poate fi produsă în 
laborator, L-cisteina folosită în produsele de panificaţie este obţinută prin metode ieftine, care 
includ extragerea ei din pene, animale, coarne de  vacă, păr uman şi produse 
petroliere. Dezgustător, nu-i așa? Majoritatea  L-cisteinei este de provenienţă chineză. 
 

5. Favorizează declanşarea diabetului. 
Faina albă conţine aloxan. Această substanţă oferă pâinii un aspect pufos şi aerat. 

Conform studiilor, aloxanul distruge celulele beta ale pancreasului. Aceste efecte sunt atât de 
nocive, încât medicina naturistă a numit substanţa „posibilă toxină a celulei beta”.În ciuda 
toxicităţii declarate a aloxanului, substanţa nu a fost încă interzisă. Vestea bună este că acţiunea 
aloxanului poate fi contracarată de vitamina E. Conform unui studiu al medicilor, efectuat pe 
cobai de laborator, vitamina E a protejat organismul de efectele nocive ale administrării de 
aloxan. 
 

 
 
 
        La prepararea prăjiturilor și a celorlalte 
produse de patiserie pe care le faci în casă, 
folosește făina integrală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elev  Vinț Adrian, clasa a XI-a Cp 
Coord. prof. Culic Liliana 
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Campania "Baterel și lumea Non-E" 
 

 În anul școlar 2016-2017 Colegiul Tehnic ”Transilvania” Baia Mare s-a înscris în 
Campania  "Baterel și lumea Non-E". Această campania a avut ca obiective creșterea 
nivelului de informare și conștientizare cu privire la problematica colectării selective și reciclării 
deșeurilor în rândul elevilor și responsabilizarea acestora prin implicarea activă intr-o competiție 
pozitivă. Proiectul a urmărit promovarea educației ecologice in unitatile de invătamant la nivel 
national si dezvoltarea spiritului ecologic al elevilor. Campania a presupus stimularea colectării 
selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a celor de baterii si acumulatori, 
de asemenea, toți elevii au fost informați de către diriginți și profesori de importanța acestei 
campanii, conștientizând beneficiile reciclării bateriilor și deșeurilor electronice. 
 
 De ce trebuie sa reciclăm bateriile? 

• Pentru a evita risipirea resurselor naturale precum fier, zinc sau nichel al căror proces de 
extracție este deosebit de poluant. 

• Pentru a produce, dupa reciclare, aliaje din metale cu valoare adaugata (otel, zinc, plumb, 
cadmiu, cobalt) care pot fi utilizate în numeroase industrii 

• Pentru că din totalitatea deșeurilor municipale generate, bateriile uzate sunt cele mai 
nocive pentru sanatatea oamenilor și pentru mediul înconjurator 

• Pentru că mercurul conținut într-o baterie de ceas poate polua 500 l apă sau 1mp de sol pe 
o perioadă de 50 de ani 

• Pentru că bateriile oxidează și eliberează metale grele care ajung în sol si intră in pânza 
freatică, in final in apa potabilă. 

• Pentru că 1 copil nou născut din 6 este expus unui nivel de mercur atât de ridicat incât 
există un risc major ca acesta să dezvolte dizabilităti de invățare și pierderi de memorie 
pe termen scurt, afectând astfel nivelul IQ-ului 

• Pentru că metalele grele conținute n baterii (mercur, plumb, nichel, cadmiu, litiu) ajunse 
in organism, pot provoca afectiuni grave ale sistemului nervos, respirator, pierderi de 
memorie, boli de inimă, cancer etc 

• Pentru că din 1000 de baterii portabile se pot obtine 190 kg de fier utilizat in industrie 
 
De ce trebuie sa reciclăm deșeurile electronice? 

•   Pentru că reciclarea DEEE asigură reducerea impactului negativ asupra mediului si 
sănatatii umane, favorizand economisirea resurselor naturale limitate si a materiilor 
prime. 

• Pentru că deșeurile electrice conțin o mulțime de resurse recuperabile și valoroase, cum 
ar fi materiale plastice, aur, cupru, aluminiu, si fier. Pentru a contribui la conservarea 
resurselor naturale, toate deșeurile de echipamente electronice trebuie colectate 
corespunzător și reciclate. 

• Pentru că deșeurile electrice pot fi încărcate cu materiale periculoase, cum ar fi plumb, 
crom, mercur, substante ignifuge si chimice, beriliu, care pot fi daunatoare pentru apa 
noastra si pentru sol. Calculatoarele si serverele pot contine cadmiu, mercur si crom. 
Televizoarele CRT, cu ecran plat si ecrane LCD pot contine plumb.  

• Pentru că reciclarea aluminiului necesită energie cu nouăzeci si cinci la sută mai putină 
decât productia de aluminiu din minereuri. Reciclarea materialelor plastice poate 
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economisi până la 70% din energie, reciclarea sticlei până la 40% din energie, in timp ce 
reciclarea otelului poate economisi pana la 60% din energie. 

 În anul școlar 2016-2017 în cadrul Campaniei "Baterel și lumea Non-E" Colegiul Tehnic 
”Transilvania” Baia Mare a ocupat locul III  pe țară cu o cantitate de 2630 kg DEEE, și un 
premiu în valoare de 500 euro oferit de Asociația Environ. Campania a fost coordonată de 
doamna profesor Baban Iuliana Georgeta, profesor geografie, iar elevii implicați în derularea 
acțiunilor de voluntariat din cadrul campaniei au fost elevii claselor a XI a A, a X-a A, a IX Bp, a 
IX Cp, a XI- Bp. Mulțumesc tuturor elevilor care s-au implicat, mulțumesc tuturor colegilor și 
domnilor directori care au sprijinit derularea acestei campanii care a avut un succes deosebit în 
rândul tuturor cadrelor didactice și a elevilor din școală, motivându-ne să continuăm derularea 
campaniei și în anul școlar 2017-2018. 
 

       
 

    
 
 

Prof. Baban Iuliana Georgeta 
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Cel mai adânc lac din lume, 
supranumit și ”Perla Siberiei” 

 
Cu siguranță, toți ați auzit despre cel mai mare lac din Federația Rusă, Baikal. Acesta este 

și cel mai adânc lac din lume. Rușii sunt foarte mândri de lacul lor. Dar ce cunoaștem noi despre 
el? Iată  un șir de curiozități despre această minune a naturii. 

 

1 Perla Rusiei. 
Lacul Baikal se află în Siberia de Sud-Est și desparte districtul Irkutsk de Buriatia. După 

mulți parametri, lacul este unic de felul său. 

 
Adâncimea maximă constituie 1642 metri. Dacă luăm în considerare că lacul se află la 

altitudinea de 456 metri, deasupra nivelului mării, păi atunci cel mai jos punct la lacului se află la 
altitudinea de 1186 metri sub nivelul mării. Astfel, asta înseamnă ca acest lac nu este doar cel 
mai adânc lac din lume, dar și una din cele mai adânci depresiuni continentale. 

Lacul impresionează și cu mărimile sale: măsoară 636 kilometri în lungime și 80 în 
lățime. Lacul Baikal a fost inclus în lista patrimoniului mondial al UNESCO. 

 
2 Legenda despre tatăl înțelept. 
 

În lacul Baikal se revarsă 335 de râuri și izvoare, iar din el, își 
are începutul un singur râu, Angara. 

Despre lacul Baikal există și legende. Conform uneia dintre 
ele, fiica neascultătoare, pe nume Angara, a încercat să fugă 
de tatăl său sever, Baikal, la tânărul Enisei, în care se 

îndrăgostise. Atunci, Baikal se înfurie și a aruncat în urma 
fetei cu un bolovan imens. Acel bolovan a căzut pe gâtul 

tinerei Angara. De atunci, oamenii numeau acel loc, Piatra 
Șamanilor, și aduceau încolo daruri și jertfe. La momentul actual, pe râul Angara se află un 
baraj, iar din apă se vede doar vârful acelei pietre. 
 
3 Lacul cu apă cristalină. 
        Până nu demult, Baikal se socotea lacul cea mai pură apă din lume. Însă mai apoi a fost 
descoperit Lacul Albastru, din Noua Zeelandă, care a preluat locul întâi de la Baikal. Cu toate 
acestea, lacul n-a devenit mai puțin unic de la aceasta. Vizibilitata în apă constituie aproape 40 
de metri! 
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Apa conține foarte puține minerale. Putem spune că apa 
este practic distilată. Mai mult ca atât, apa lacului este 
atât de curată, încât ea este potabilă. Se consideră că 
apa este filtrată de crustaceele din subclasa 
Copepodelor. Aceste crustacee trăiesc doar în acest 
lac. Desigur, ele ajung și în râul Angara și în lacul de 
acumulare. Însă arealul lor de bază, este lacul Baikal. 

Aceste crustacee au dimensiuni foarte mici, de 
doar 1.5 mm. Însă ei sunt foarte harnici: într-un an, ei 
reușesc să filtreze toată apa din lac, de cel puțin 10 ori. 

În lac se află circa 90% din rezervele de apă potabilă ale Rusiei, și peste 10% din 
rezervele mondiale. 

 
4 Lacul străvechi și casa unor animale rare. 

 
Baikal este un lac străvechi. El are o vârstă de aproximativ 25-35 milioane ani. Într-

adevăr, tatăl tuturor lacurilor și râurilor. O particularitate interesantă: în mod normal, durata de 
viață a unui lac, este de până la 15 mii de ani, după care, el devine mlaștină, sau se umple de mâl. 
Însă în acest lac, nu este nici urmă de mâl. 

Fauna Baikalului este de asemenea unică. Marea majoritate a speciilor ce locuiesc în 
acest lac, sunt endemice, adică pot fi întâlnite doar aici. În rândul lor se găsesc: omul de Baikal 
(Coregonus autumnalis migratorius), unica specie de focă de apă dulce, peștele Comephorus, ce 
naște puieți. În total, în lac se găsesc în jur de 2000 de specii și subspecii de animale. 
          O abundență atât de mare, poate fi explicată prin faptul că apa lacului conține mult oxigen. 
 
5 Alte curiozități despre Baikal. 
1. Pentru a fi total acoperit de gheață, lacul Baikal are nevoie de 
aproximativ o lună. Astfel, gheața începe să apară pe lac din luna 
decembrie, iar abia în ianuarie el este total acoperit de gheață. 
2.  Există în jur de 10 teorii, referitoare la proveniența denumirii 
lacului. 
3.  Baikal este o zonă seismic activă. Deși seismele au loc cu regularitate, ele rareori depășesc 1-
2 grade în magnitudine. Totuși, în istorie se cunosc și cutremure devastatoare în zonă. Astfel, în 
anul 1862, a avut un cutremur atât de puternic, încât apa a inundat o suprafață de peste 200 
kilometri pătrați. Din păcate, apa acoperise și 6 așezări buriate, în care locuiau circa 1300 de 
oameni. 
4.  Pe lacul Baikal, deseori au loc furtuni și se formează valuri înalte. 
5. Cu ajutorul batiscafului, în lacul Baikal, s-au scufunda: președintele Rusiei, Vladimir Putin, 
vestitul regizor, James Cameron, dar și președintele Mongoliei, Țahiaghiin Elbegdorj. 
6.  Pe malul lacului, crește un copac de cedru, ce are o vârstă de 550 de ani. 
7.  Cu numele de Baikal, a fost botezat un asteroid. El a fost descoperit încă în anul 1976. 
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8.  Dacă apa din lac ar dispărea, ar trebui apa din toate râurile lumii ce curge timp de un an, 
pentru a umple lacul din nou. 
9.  În districtul Irkutsk și în Buriatia, există o sărbătoare – Ziua Nerpei. Sărbătoarea a fost 
instituită pentru a atrage atenția asupra focilor de apă dulce, ce trăiesc în lac, puieții cărora, sunt 
activ vânați de braconieri. 
10.  Alături de lac, este o peșteră, unde în antichitate se făceau ritualuri păgâne de șamani. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
11. Pe data de 11 septembrie, în Rusia se sărbătorește Ziua Baikalului. 
12.  Lungimea liniei țărmului este egală cu distanța de la Moscova, până în Turcia. 
13.  Sedimentele de pe fundul lacului, au o grosime de aproape 6.000 de metri. Asta înseamnă că 
la fundul lacului se află unii din cei mai înalți ”munți sedimentari”. 

 
14.  Nu de parte de lac, au fost descoperite fosile de dinozauri, crocodili și broaște testoase de 

apă. 
15.  Iarna, pe lac se poate vedea ceva ieșit din comun: așa numitele ”coline”, care reprezintă niște 
ghețari cu formă conică, ce ating înălțimea de până la 6 metri. 

 
Ele sunt pustii în interior. 

Sursa: Calatorul.net 
 

Prof. Marchiș Oana 
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Semnificaţiile magice şi sacre ale numărului 7 
Prima parte   

 
  Există: 

 "7 minuni ale lumii antice";  ele sunt: Marea Piramidă de la Giza, Grădinile suspendate 
ale Semiramidei, Templul zeiţei Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimpia, 
Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rodos, Farul din Alexandria. 

 

  
 

 
 

 
 "7 minuni ale Evului Mediu" : Colosseum-ul din Roma, Catacombele din Alexandria, 

Marele Zid Chinezesc, Stonehenge, Turnul din Pisa, Turnul de Porţelan din Nanjing, 
Moscheea de la Hagia. 
 

   
 

 
 

 "7 continente": Europa, America de Nord, America de Sud, Africa, Asia, Antarctida şi 
Oceania . 
 
 

 "7 culori"  ale curcubeului.  
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 Sunt definite și "7 minuni naturale ale lumii"  şi anume: muntele Everest, cascada 
Victoria, Marele Canion, Marele Recif de Corali, Aurora Boreală, vulcanul Paricutin, 
portul Rio de Janeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "Cerul este împărţit în 7" : atmosfera, exosfera, ionosfera, termosfera, mezosfera, 
stratosfera şi troposfera. 
 

 "7 păcate" capitale sunt: lăcomia, desfrâul, avariţia, invidia, mânia, lenea, trufia. 
 

 " Șapte virtuţi"  ale omului sunt: smerenia, dărnicia, bunătatea, răbdarea, modestia, 
abstinenţa şi sârguinţa. 

 

 Există "7 zile" ale săptămânii denumite după cei 7 zei romani, care la rândul lor au fost 
numiţi după cele 7 planete ce se puteau observa cu ochiul liber. 

 
 

prof. Barbur Maria 
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„MESERII DE VIITOR” ÎN TRANSILVANIA 
 

 Orientarea spre un loc de muncă sigur, unde angajatul își poate valorifica abilitățile, poate 
să învețe lucrând și, totodată, să fie recompensat pe măsură, este dezideratul oricărui tânăr la 
început de drum. Pornind de la această ideea și, de asemenea, din dorința de a oferi elevilor din 
clasele terminale ale ciclului gimnazial cât mai multe informații despre profilul școlar și 
profesional  pentru care pot opta la finalul clasei a VIII-a, conform aptitudinilor lor dar și 
cerințelor actuale de pe piața muncii, doamna profesoară Boje Lidia, dirigintă a clasei a VIII-a B 
la Școala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare, în colaborare cu doamnele maistru instructor 
Bodnar Daniela și Magdău Andreea de la Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare, au fondat 
proiectul de parteneriat intitulat „Meserii de Viitor”. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul 
semestrului II al anului școlar 2016 -2017, în perioada februarie – iunie 2017. 
 Activitățile proiectului au început la nivel de școală, prin completare de chestionare, 
vizionare de filmulețe tematice și dezbateri în clasă, în cadrul unor ore de consiliere și orientare 
școlară privind cariera. Dar, în urma analizării chestionarelor, s-a putut observa că unii elevi se 
orientau spre meserii pentru care nu posedau calitățile necesare asigurării succesului, nefăcând 
un acord între fondul aptitudinal și aspirațiile lor de viitor, elevii de gimnaziu s-au alăturat celor 
de liceu și școală profesională, pentru a desfășura și câteva activități practice.  
 Astfel, în perioada Săptămânii Școala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun”, elevii 
clasei a VIII-a B însoțiți de doamna dirigintă Boje Lidia s-au deplasat la Colegiul Tehnic 
„Transilvania”, unde alături de elevii clasei profesionale a XI –a Ap și îndrumați de doamnele 
maistru instructor Bodnar Daniela, Magdău Andreea, doamnele profesoare Hauler Coralia și 
Ghiras - Dănuț Cornelica au participat la o sesiune culinară în laboratorul de gastrononie, gătind 
împreună preparate dulci și gustoase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vizitat apoi colegiul și au urmărit filmulețul de prezentare al ofertei educaționale 

alături de doamna consilier educativ prof. Dumitrașcu Doina. 
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Înainte de a degusta delicioasele preparate, au vizitat sălile de sport și au participat, 
îndrumați de domnul profesor Bogdan Tudor, la diferite jocuri sportive împreună cu elevii clasei 
a X-a A. 

După savurarea „momentului dulce”, însoțiți de doamna consilier educativ prof. 
Dumitrașcu Doina, au vizitat biblioteca colegiului, unde doamna bibliotecar Chiș Eugenia le-a 
prezentat fondul de carte, activitățile extrașcolare care se desfășoară sub formă de ateliere la 
bibliotecă, expozițiile și concursurile de quilling la care elevii talentați au participat și au fost 
premiați. Apoi, au poposit în sala de lectură, înainte de a se reîntoarce la școală,  pentru o scurtă 
discuție cu elevii clasei a XI-a A si doamna profesoară Baban Iuliana despre avantajele de a fi 
elevi ai Colegiului Tehnic „Transilvania” Baia Mare. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În urma activităților desfășurate putem spune că proiectul și-a atins scopul propus, acela 

de a ajuta elevii să se autocunoască și să își însușească informaţiile necesare privind profilul 
școlar și profesional spre care optează în viitor, în conformitate cu fondul lor aptitudinal și cu 
necesităţile actuale de pe piața muncii.  

 
prof. Boje Lidia Monica 

m.i. Bodnar Daniela 
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Semne prin care organismul tău îți cere ajutor! 
 

 
 

Corpul uman este conceput absolut excelent. În organism se petrec, în același timp, 
un număr incredibil de procese, iar în cazul în care apare o problemă, vei simți niște 
simptome neobișnuite, pe care, dacă le vei cunoaște vei putea evita o mulțime de afecțiuni. 

 
1. Piele uscată: 

Organismul tău are insuficiență de vitamina E. Pentru a-ți suplini norma include în regimul 
tău alimentar nuci, pește gras și ulei vegetal. 

2. Părul și unghiile fragile: 
Aceste simptome dau dovadă de lipsa de vitamina B și calciu. Consumă fasle și cereale 
integrale. 

3. Sângerearea gingiilor: 
Sângerarea gingiilor semnifică lipsa de vitamina C. Consumă cât mai des ceapă, usturoi, 
fructe și legume. 

4. Insomnie și irascibilitate: 
Ai lipsă de magneziu și potasiu în organism. Aceste elemente se găsesc în caise uscate, 
prune și sfeclă. 

5. Cârcei în timpul nopții: 
Cârceii de asemenea dau de știre că ai lipsă de magneziu și potasiu. 

6. Piele aspră la coate: 
Acest simptom dă dovadă de ai insuficiență de vitamina C și A, care se găsesc în toate 
legumele și fructele de culoare porticalie: morcovi, dovleac, roșii, caise, caise uscate. 

7. Vrei produse cât mai sărate: 
Ar putea să ai în organismul o infecție sau o inflamație, în special în sistemul urogenital. 

8. Vrei cât mai mult dulce: 
Ai putea să fii epuizat(ă) și să ai nevoie de furnizare de energie rapid. În acest caz, este mai 
bine să consumi miere sau ciocolată neagră, pentru a nu avea probleme cu tractul gastro-
intestinal. 

9. Ai poftă de semințe de floarea soarelui: 
Corpul tău este lipsit de antioxidanți. 

10. Simți nevoia să consumi acru: 
Organismul cere aceste produse, deoarece necesită o stimulare a ficatului sau a vezicii 
biliare. Include în dieta ta lămâie și afine. 

 
Numărul 4 este cunoscut doar de 5% dintre oameni! 
 

Eleva  Dunca Florica , clasa a XII-a B 



Revista şcolară  “Paşi spre viitor” - nr.15/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 30 

Top 10 – Cele mai uluitoare staţii de metrou din lume 
 
 

10. Staţia Baikonur – Almaty, Kazakhstan  
 

 După 23 de ani de lucrări de construcţie, întrerupte de o 
pauză însemnată, metroul celui mai mare oraş din Kazakhstan şi-a 
deschis porţile, la începutul lui decembrie, 2011. Cel mai tânăr 
metrou din lume a intrat rapid în clasamentul celor mai frumoase, 
având atât trăsături moderne, cât şi clasice – vitralii, modele 
geometrice zugrăvite, podele strălucitoare şi candelabre decorative. 

Cu o lungime de numai 8,5 km, metroul reprezintă deocamdată o atracţie pentru majoritatea 
localnicilor. 
 
   9. Staţia Louvre Rivoli – Paris, Franţa 
 

 Deşi metroul unuia dintre cele mai romantice oraşe din 
lume este faimos pentru intrările Art Nouveau, Louvre Rivoli este, 
cu siguranţă, cea mai interesantă staţie dintre toate. Inaugurată în 
august 1900, este una dintre cele mai vechi puncte ale reţelei 
franceze de transport subteran. În 1968, André Malraux, unul 
dintre cei mai activi promotori a culturii franceze, a decis să 

transforme staţia într-o carte de vizită a muzeului în a cărei apropiere este amplasată. 
 
   8. Staţia City Hall  – New York, SUA 
 

 Metropola americană este plină de atracţii şi simboluri, astfel 
că puţini ghizi turistici îşi mai amintesc să o menţioneze şi pe cea 
din subteran. O parte a staţiei City Hall a reţelei de metrou new-
yorkeze a fost deschisă publicului în 1904, dar a fost abandonată 
rapid datorită unor varii motive (forma curbată şi lungimea 
insuficientă a platformei au devenit impracticabile pentru trenurile 

moderne, iar poziţia şi arhitectura staţiei nu permitea extinderea şi adăugarea unor noi linii). 
 
  7. Staţia Parque – Lisabona, Portugalia 

 

 Reţeaua portugheză de metrou are o poveste atrăgătoare – 
fiecare staţie are diferite decoraţii murale, pentru a evidenţia 
pictura pe plăci ceramice, un meşteşug tradiţional. Françoise 
Schein şi Federica Matta sunt artiştii responsabili cu lucrările de 
renovare, cei care au ales ca decoraţiile să fie inspirate din trecutul 
ţării, inserând citate din Declaraţia Drepturilor Omului. Staţia 

Parque este ornată cu 450.000 de azulejos (tradiţionalele plăci ceramice pictate) lucrate de mână. 
 
  6. Staţia Syntagma – Atena, Grecia 

 

 Toate obiectele istorice expuse în staţia Syntagma, din 
capitala elenă, au fost descoperite în timpul lucrărilor de 
construcţie la reţeaua de metrou. După inaugurare, traficul s-a 
decongestionat semnificativ în Atena, însă lucrările de 
construcţie au avansat încet şi au fost extrem de dificile tocmai 
datorită numeroaselor obiecte arheologice, ce apăreau la tot 

pasul. Staţia centrală nu are niciun panou publicitar, în schimb, 
călătorii se pot delecta cu oale sau podoabe vechi expuse pe coridoare. 
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  5. Staţia Westfriedhof – Munchen, Germania 
 

 Arhitecţii germani Fritz Auer şi Carlo Weber au conceput 
un proiect modern, dar extrem de simplist, pentru staţia amplasată 
în inima capitalei bavareze. Pereţii şi-au păstrat textura stâncoasă, 
iar accentul se pune pe sistemul de iluminare – cele 11 „clopote” 
luminoase au fost adăugate în 2003, la cinci ani după ce staţia a 
fost inaugurată şi conferă întregului spaţiu o atmosferă demnă de 

un film science fiction. 
 
  4. Staţia Khalid Bin Waleed – Dubai, Dubai 
 

 Folosită de circa 20.000 persoane zilnic, staţia de metrou 
Khalid Bin Waleed îşi impresionează vizitatorii prin eleganţa 
candelabrelor, dar şi prin atmosfera creată de lumina albăstruie, sursa 
de inspiraţie pentru acest proiect fiind acvariile. Directorul metroului 
Dubai spune că această staţie este cea mai tranzitată deoarece este 
amplasată în apropierea a numeroase ambasade, zone de afaceri, 

bănci, hoteluri, restaurante şi centre comerciale. 
 
 
  3. Staţia Central Park – Kaohsiung, Taiwan 
 

 Staţia Central Park din al doilea oraş taiwanez şi-a dobândit 
numele datorită proximităţii de parcul cu acelaşi nume, deşi punctul 
reţelei de metrou era planificat să se numească „Shinkuchan”. Staţia 
principală a fost gândită de arhitectul britanic Richard Rogers, fiind 
decorată cu spaţii cu iarbă verde şi ornamente care imită floarea-
soarelui. Construcţia sistemului de tranzit rapid a început în 2001, iar 

linia Roşie şi cea Portocalie au fost date în folosinţă în 2008. 
 
 
  2. Staţia Komsomolskaya – Moscova, Rusia 
 

 Capitala Rusiei este faimoasă pentru luxul afişat în staţiile 
de metrou, fiecare cu o tematică aparte, Komsomolskaya fiind cea 
mai aglomerată şi cea mai frumoasă dintre ele. Proiectul îi aparţine 
arhitectului Alexey Viktorovich Shchusev şi se spune că ar fi o 
ilustraţie artistică a unuia dintre discursurile lui Stalin, deoarece 
liderii emblematici menţionaţi de dictatorul comunist apar pe 

mozaicul care decorează pereţii galbeni. 
 
 
 

   1. Staţia T-Centralen – Stockholm, Suedia 
 Reţeaua de metrou din Stockholm este impresionantă, iar 
picturile stilate şi sistemul de lumini atent plasat lasă turiştii cu gura 
căscată. Cele peste 100 staţii (unele subterane, iar altele supraterane) 
sunt supranumite ca fiind „cea mai lungă galerie de artă din lume” 
(110 km), deoarece poartă semnăturile a circa 150 artişti. Staţie T-
Centralen a fost inaugurată în 1975, iar picturile au fost aplicate 

direct pe pereţii naturali din piatră.                                            

 
prof. ing. Miclăuș Dorina  
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PIZZA F ĂRĂ BLAT este foarte gustoasă! 
 
 

O rețetă foarte  ușor de realizat pe placul tuturor. 

Ingrediente: 
 4 ouă 
 4 linguri făină 
 2 linguri ulei 
 1 crenvust 
 2 felii parizer 
 4 felii kaizer 
 3 linguri ketchup dulce 
 busuioc, sare 
 150 g brânză telemea 
 1 roșie 
 brânză topită 

 
Mod de preparare 
 

Am amestecat 4 linguri de făină cu cele 4 ouă, 2 linguri ulei, apoi am adăugat 150 g 
brânză telemea răzuită, mezelurile tăiate, sare după gust, un pic de busuioc și 3 linguri ketchup 
dulce. Am uns o formă și am presărat-o cu făină și am turnat în ea compoziția rezultată. 
Deasupra am pus brânza topită și felii de roșii. 

Am dat forma la cuptorul preîncălzit pentru 25 minute și puteți să vă convingeți și voi de 
rezultat. 

Ingredientele nu sunt stas, fiecare poate jongla cu ele, să le combine după bunul său plac. 
Foarte ușor de preparat și le place tuturor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POFTĂ  BUNĂ! 
 

 
Eleva  Danciu Veturia , clasa a XIII-a Aseral 
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Frumuse�ea naturii este cu adevărat inepuizabilă. Privind aceste flori, descoperim că nu 
există limite pentru minunile pe care ni le prezintă în fa�a ochilor no�tri. Cu aceste dovezi în fa�ă, 
poate vom fi convin�i să acordăm mai multă aten�ie naturii din jurul nostu, să o descoperim, lăsând 
mai des tableta �i telefonul în planul doi… 

 

Orhideea Maimuță 

 

 

 

 

 Orhideea Molie 

 

 

 

 

                                   Orchis-Italica 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

Impatiens-Bequaertii 

 

Anguloa-Uniflora 
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                         Antirrhinum                                                                                 Orhideea Tigru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 Calceolaria-Uniflora                                                                       Orhideea Porumbel 

 

 

elev: Reszler Daniela clasa a XI-a D seral 
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Din timpuri străvechi, există legende în care 

această legumă este supranumită „alimentul 

minune” , datorită proprietăţilor vindecătoare 

miraculoase în tratarea bolilor de sânge, a celor 

hepatice şi chiar a unor tumori. 

Sfecla roşie poate fi consumată pe tot 

parcursul anului, inclusiv în sezonul rece, putând fi 

uşor procurată şi utilizată ca şi aliment atât în stare crudă cât şi gătită tradiţional. 

Ce proprietăţi benefice are sfecla roşie pentru organism? 

� Conţine un complex de antioxidanţi, vitamine şi 
minerale esenţiale pentru echilibrul 

organismului nostru: vitamina A, B şi C, 

calciu, magneziu, potasiu, fosfor, iod, mangan, 

fier şi sulf. 

� Betacianina din componenţa legumei previne şi 
chiar tratează una dintre cele mai temute 

afecţiuni- cancerul. 

� Protejează ficatul şi contribuie la regenerarea acestuia, chiar şi în cazul hepatitelor. 

� Aminoacizii din sfecla roşie au un rol important în dezvoltarea şi menţinerea ţesutului 

muscular. 

� Contribuie la buna funcţionare a miocardului, ţesutul muscular al inimii.  

� Are efect relaxant şi ajută la vindecarea depresiei. 

� Scade tensiunea arterială şi este indicată pentru tratarea bolilor cardiovasculare, prevenind 

atacurile de cord sau angina pectorală. 
� Menţine buna funcţionare a sistemului sangvin, preîntâmpină depunerea colesterolului pe 

pereţii vaselor de sânge şi formarea cheagurilor. 

� Contribuie la stabilizarea nivelului glicemiei, în cazul diabetului de tip I sau II. 

� Iodul din componenţa sfeclei are un efecte benefic pentru buna funcţionare a glandei 

tiroide . 

� Are efect diuretic, reuşind să combată boli renale precum infecţiile sau calculii renali. 
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� Este indicată persoanelor anemice datorită substanţelor pe care le conţine: fierul, magneziul şi 
vitaminele contribuie la formarea globulelor roşii . 
 

Ce cantitate de sfeclă roşie este indicată pentru consum? 

Pentru a avea efecte benefice vizibile asupra 

organismului, nu este suficient consumul 

ocazional.  

Specialiştii recomandă să includem în 

alimentaţia zilnică 100-150 de grame de sfeclă 
roşie crudă. Cercetările ştiinţifice au dovedit că 
în timpul fierberii, sfecla roşie pierde mare parte 

din proprietăţile nutritive şi curative pentru care 

este indicat să o consumăm. 

 

În general, curele cu sfeclă roşie ar putea fi 

indicate pe o perioadă de la 2 săptămâni până la 2 

luni. În unele cazuri însă, consumul exagerat de 

sfeclă roşie ar putea cauza apariţia unor stări de 

greaţă. De asemenea, există posibilitatea ca 

incapacitatea organismului de a metaboliza sfecla 

roşie să determine o culoare roşiatică a urinei. 

 

 

Pentru a preveni astfel de efecte adverse, se recomandă solicitarea opiniei unui specialist 

înainte de a începe o dietă bogată în sfeclă roşie. 

Alege un stil de viaţă sănătos! 

 

 

prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica 
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INGREDIENTE  DIN  BUC ĂTĂRIE  CU  PROPRIETĂŢI  MEDICINALE 

 

      Ghimbirul, scortişoara, usturoiul, rozmarinul, mierea, uleiul de 
măsline, lămâile, ceapa sau patrunjelul sunt ingrediente des întâlnite 
în bucătărie. Pe lângă calităţile culinare şi gustul foarte bun, aceste 

ingrediente au numeroase proprietăţi medicinale.  Sunt bogate in 
antioxidanti, vitamine, minerale şi alte substanţe nutritive care ajută la prevenirea şi tratarea a 
numeroase afecţiuni. 

Ghimbirul 

Ghimbirul este una din cele mai importante mirodenii cu care se facea 
comerţ pe vremea marilor descoperiri geografice, fiind o plantă 

ierboasă din Asia.El este cunoscut pentru proprietatile sale benefice 
asupra organismului uman. Este util in tratarea deranjamentelor 

stomacale şi a indigestiilor. De asemenea, ghimbirul ajută şi la 
ameliorarea durerilor.Este util şi în controlarea celulelor canceroase şi 

ajută în tratarea cancerului, în special a cancerului ovarian. 

Scor ţişoara 

  Un izvor de nutrienţi, banala scortişoară este un antiseptic 
natural, având nenumărate proprietăţi, inclusiv terapeutice, 
cum ar fi scăderea colesterolului, a tensiunii şi îmbunatatirea 
functionării creierului. Originară din Asia, scortişoara este 
cunoscută pentru proprietatile sale medicinale din cele mai 

vechi timpuri. Scortişoara este extrem de eficientă pentru 
persoanele care suferă de diabet, deoarece controleaza nivelul 

de zahăr din sânge. De asemenea, ajută şi la reducerea colesterolului. Trebuie avut 
grija insă la cantitaţile de scorţişoară pe care le consumi. În cantităţi mari, scortişoara 
este toxică. Este, de asemenea, stimulent, prevenind tensiunea nervoasa şi 
îmbunatăţind memoria. Chiar şi numai mirosirea acestui condiment "ascute" creierul. În 
combinaţie cu piperul şi mierea, scortişoara este eficientă în tratarea durerilor de gât, 
gripei, malariei şi răcelii, graţie proprietăţilor antiseptice. Scorţişoara te scapă şi de 
flatulenţă, greaţă, diaree şi indigestie. 

Usturoiul 
Usturoiul este o plantă cu o foarte mare valoare alimentară, cu un gust picant şi 
o aromă inconfundabilă. Denumirea de usturoi vine de la faptul că mestecarea 
lui îţi provoacă o usturime pe limbă, iar bulbii sunt numiţi „căţei” de usturoi 
pentru că îţi dau senzaţia că îţi muşcă limba.Usturoiul este un super aliment. Nu 
numai că are un gust bun, însă reduce şi riscul de cancer. Persoanele care 

consumă usturoi în cantităţi mari prezintă un risc scăzut de cancer.  
De asemenea, usturoiul este util in tratarea afecţiunilor cauzate de bacterii, chiar şi acelora care 
sunt rezistente la tratamentul cu antibiotice. Usturoiul are şi proprietăţi antifungice şi antivirale, 
reduce colesterolul şi previne atacurile cerebrale.Usturoiul este consumat pentru a preveni gripa, 
fiind considerat un excelent tonifiant şi stimulent al producţiei de anticorpi. 
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Rozmarinul                         
Rozmarinul nu este numai o planta culinară, înrudită cu menta, folosită tot mai 

des de către gospodine, ci este şi un adevarat medicament. După levanţică, 
este planta cel mai des folosită la aromoterapie, pentru calităţile sale de 
îndepărtare a tensiunilor şi stresului.Poate fi adaugat în supe, peşte, carne 
sau tocăniţe, pentru gustul său delicat, puţin mentolat. Frunzele uscate sau 

uleiul esenţial adaugate însa în crema de faţă, de corp, şamponul şi gelul de 
duş zilnic pot regenera celulele de la nivelul pielii.Uleiul esenţial de rozmarin, 

folosit la masaj, are proprietăţi de stimulare a circulaţiei sângelui, întărire a capilarelor şi de 
regenerare celulară.În trecut, rozmarinul s-a folosit pentru tratarea afecţiunilor stomacului şi 
migrenelor. Pornind de la aceste întrebuinţări curative, oamenii de ştiinţă au descoperit că 
rozmarinul ajută inclusiv la prevenirea cancerului, stimulând buna funcţionare a ficatului.Cele 
mai importante componente ale rozmarinului sunt acizii continuţi, care au proprietăţi 
antioxidante şi antiinflamatorii. Tocmai de aceea planta este eficientă şi în tratarea astmului, 
bolilor de ficat şi cardiovasculare. 

Mierea de albine 

O linguriţă de miere conţine peste 400 de substanţe organice, care nu 
ar putea fi reproduse cu aparatura sofisticată a secolului XXI. Pe 
lângă apa biologică şi zaharuri (fructoză, glucoză, maltoză, zaharoză), 
mierea mai conţine o serie de vitamine, de minerale, de ceruri, de 
enzime care-i dau o valoare terapeutică uriaşă. Pe drept cuvânt, putem 

spune că mierea este alimentul vieţii.Mierea este foarte eficientă în 
tratarea problemelor stomacale. Este eficienta şi pentru gripe şi răceli, ameliorează durerile de 
gât. Mierea poate fi folosita şi extern, în numeroase tratamente cosmetice. 
Hidratează pielea şi vindecă rănile şi arsurile. Este folosită în creme, loţiuni, săpunuri şi 
tratamente antiîmbătrânire.Extrem de important este lăptişorul de matcă, bogat în hormoni 
naturali, care favorizează regenerarea celulară şi normalizarea activităţii unor glande endocrine 
(gonadele si suprarenalele, în special). Mierea este cel mai rapid si puternic energizant natural 
cunoscut. Substantele pe care le conţine sunt extrem de uşor de asimilat de către organism, care 
primeşte prin miere nu doar caloriile de care are nevoie, ci şi minerale, vitamine şi enzime.  

Ardei iu ţi 
Ardeii iuţi sunt fructele unor plante tropicale şi poartă o energie creativă. Din 
verzi, ei devin galbeni şi apoi roşii pe măsură ce se coc, şi atât varietăţile iuţi cât 
şi cele dulci susţin vitalitatea şi creşterea. Pentru maxime beneficii esoterice, 
ardeii iuţi ar trebui consumaţi cruzi, muraţi sau uşor copţi, dar niciodată 

fierţi.Ardeii iuţi sunt alimente cu numeroase proprietăţi care ajută la prevenirea şi tratarea multor 
probleme de sănătate. Este util in tratarea durerilor de cap şi migrenelor.De asemenea, 
stimulează şi accelerează metabolismul, fiind de mare ajutor în curele de slăbire. 

Uleiul de m ăsline 

Uleiul de măsline este unul dintre cele mai sănătoase uleiuri din lume, apreciat atât 
pentru calităţile sale culinare, cât şi medicinale. Uleiul de măsline împiedică 
formarea de cheaguri de sânge şi reduce riscul de atacuri de inimă.                 
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Pătrunjel 

 Această legumă poate vindeca boli cum ar fi cancerul, poate reda tinereţea 
biologică . Grecii antici credeau despre ea că uneşte lumea viilor cu cea a 
morţilor, conţinând în rădăcina ei şi o particică de nemurire Pătrunjelul este 
bogat în antioxidanţi şi ajută la prevenirea a numeroase tipuri de cancer. 
Păstrează celulele organismului tinere şi sănătoase. De asemenea, ajută la 

detoxifierea organismului  

Ceapa 
Ceapa este folosită de sute de ani pentru proprietăţile sale benefice asupra 
organismului uman. Conţine cantităţi mari de antioxidanţi şi este extrem de 
eficientă în prevenirea cancerului. 
Este folosita şi pentru afecţiunile respiratorii, precum pneumonia sau bronşita. 

Are proprietăţi antibiotice, antiinflamatorii şi antivirale.                                                                    

Lămâia 

    Lămâia are o serie de utilizări medicinale şi ajută la purificarea şi 
detoxifierea organismului. Este utilă în tratarea durerilor de cap, artritei şi 
pneumoniei. Datorită proprietăţtilor antiseptice, previne şi trateaza 
infecţiile.Lămâia are efect bactericid, antiseptic, stimulează leucopoeza, este 

tonic cardiac, diuretic, antireumatismal, antigutos, scade aciditatea gastrica, 
antiscleros, antiscorbutic, hipotensiv, tonic nervos, depurativ, antianemic, hemostatic, 
carminativ, remineralizant.Este indicată în infecţii, stări febrile, boli infecţioase, ascita, astenie, 
reumatism, scorbut, ulcer gastro-duodenal, dispepsii, ateroscleroză, varice, flebite. 
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Tradiții şi obiceiuri de Sânpetru 
 

 
 
 

De luni, 12 iunie, a început postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cunoscut şi ca Postul 
Sânpetrului. Va dura 10 zile, fiind început după Duminica Tuturor Sfinților, marcată în 
calendarul ortodox din acest an pe 11 iunie. Postul presupune abstinenţă şi sporirea rugăciunii 
pentru credincioşi. 

 

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un post uşor, în fiecare sâmbătă şi duminică 
este dezlegare la peşte, vin şi ulei, precum şi de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(Sânzienele, 24 iunie), dar şi în datele de 19 şi 22 iunie, în acest an. Dacă însuşi praznicul 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel cade miercuri sau joi, se face dezlegare la peşte, vin şi ulei. Pe 
întreaga durată a acestui Post, ca şi în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se 
fac nunţi, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu bucuria şi petrecerile care însoţesc 
de regulă nunţile. 

 

Tradiţii şi obiceiuri de Sânpetru 
 

Această sărbătoare  marchează miezul verii agrare şi începutul secerişului. 
Sânpetru este un personaj îndrăgit în povestirile şi în snoavele populare. În vremuri 

îndepărtate, când oamenii erau mai religioşi, Sânpetru de vară mergea pe pământ fie singur, fie 
însoţit de Dumnezeu, era îmbrăcat în straie ţărăneşti, fiind preocupat ca orice gospodar de 
creşterea vitelor şi, mai ales de pescuit. 

Sânpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consultă în luarea unor decizii. De 
aceea, Dumnezeu i-a încredinţat porţile şi cheile Raiului, spune tradiţia. Acolo fiind stăpân peste 
cămările cereşti, Sfântul Petre hrăneşte animalele sălbatice, mai ales lupii, dar fierbe şi grindina, 
care se topeşte în bucăţele mici şi nu mai este atât de periculoasă. 
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Din această zi, cucul şi privighetorile nu mai cântă. 
Tot acum, Sânpetru pocneşte din bici, iar scânteile care apar cu acest prilej se transformă 

în licurici, care-i călăuzesc pe călătorii rătăciţi pe drumuri de munte sau în pădure. 
Pentru sporul casei şi pentru sănătate, se respectă tradiţia Moşilor de Sânpetru şi se 

sfinţesc la biserică pachete cu colaci, lumânări, mere dulci şi mere acrişoare; apoi, aceste ofrande 
se împart oamenilor săraci. După ce am dăruit aceste ofrande, mâncăm şi noi mere din recolta 
acestui an şimiere, după masa de prânz, apoi ne punem o dorinţă. 

Oamenii pistruiaţi trebuie să se spele pe faţă cu apă la miezul nopţii, când cântă cocoşul; 
tradiţia spune că respectând acest ritual, pistruii nu se mai înmulţesc . 

Dacă tună şi fulgeră în ziua Sfinţilor Apostoli, nucile şi alunele vor fi viermănoase. 
Potrivit tradiţiei populare, se respectă sărbătoarea lupilor. Nu se pun capcane şi lupii nu se alungă 
cu focuri de armă, pentru ca aceste animale sălbatice să fie îmblânzite şi să nu fure vitele din 
gospodării. 

Până în 29 iunie, în comunităţile rurale arhaice nu se scuturau merii; se crede că, dacă se 
respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei.  

 
 

 
Eleva  Bancoș  Georgeta , clasa a XIII-a Aseral 

Coord. prof. Toma Vasilica Ramona 
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Test de personalitate 
– alege o PANĂ și vezi ce spune despre tine – 

 
Acest test de personalitate a fost făcut pentru a dovedi cât sunt de importante 

culorile și formele lucrurilor din jurul nostru. Fiecare persoană este diferită, ne 
comportăm diferit, ne plac lucruri diferite și ne comportăm ca atare. Iată ce poate 
spune despre tine simpla alegere a unei pene dintre cele șase disponibile. 

 
 
Tot ce trebuie să faci este să observi imaginea de mai sus și să te concentrezi 

la culoarea și la forma fiecărei pene. La sfârșit alege una dintre cele șase pene, pe 
cea care crezi că ți se potrivește, și vezi ce spune despre tine. Vei rămâne uimit! 
 
 
 

Prima pană 

 
Dacă ai ales prima pană, înseamnă că ești o persoană cu imaginație foarte 
bogată. Îți place să fii din ce în ce mai bun în tot ceea ce faci, cauți să âți 
îmbunătățești viața. Ai o fire autoritară, o personalitate puternică și lași 
impresia că ești perfecționist. 
 
 

DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI 
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Cea de-a doua pană 

Nimeni și nimic nu te poate doborâ. Nu îți place munca în echipă, ești o 
persoană independentă și tinzi să te izolezi. Te adaptezi ușor în diferite 
situații și ai lângă tine oameni sinceri care te iubesc fără să aștepte nimic în 
schimb. 

 
 
 
Cea de-a treia pană 
 

Ești un aventurier în adevăratul sens al cuvântului. Ăți place să fii mereu mai 
multe activități în același timp și uneori riști să nu te poți concentra la tot. 

 
 

Cea de-a patra pană 

Ești o persoană altruistă și îți place să îi ajuți pe cei aflați la nevoie. Preferi 
oamenii care te iubesc și cu care împărtășești aceleași interese. 
 

 

Cea de-a cincea  pană 

Ai o personalitate creativă. Îți este frică de eșec și din acest motiv nu ai 
încredere în forțele proprii. Ai un simț artistic foarte dezvoltat. 
 
 

Cea de-a șașea pană 

Nu îți place să depinzi de oameni și ești foarte independent. Ai încredere 
mare în tine și îi poți depăși singur pe cei din jur. Riști să renunți la 
prieteni doar ca să-ți îndeplineaști scopurile. 
 

 
 

 
 

Elev  Mărieș Bogdan , clasa a X-a Cp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Revista şcolară  “Paşi spre viitor” - nr.15/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 44 

 

 
 

De ce? Pentru ce? Din ce cauză?... acestea sunt întrebări 
constante din viaţa omului, începând din primii ani de viaţă când 
descoperă natura înconjurătoare. Mai târziu, ca elev, aria 
preocupărilor se extinde mult, iar conţinutul acestui ,,de ce” îmbracă 
noi dimensiuni, impulsionat de simpla atracţie către cunoaştere, 
progres şi dezvoltare.  

Problemele referitoare la viaţa plantelor şi animalelor, 
problemele legate de cunoaşterea propriului nostru organism sau 
cele de biologie generală, de genetică sau evoluţionism sunt 
abordate cu un deosebit interes de tineri. Despre aceste probleme s-

a discutat şi încă se va mai discuta mult de acum înainte.  
În numărul acesta vă răspundem la câteva dintre întrebările ce apar frecvent pe 

buzele tuturor, de la mic la mare. 
 
1.Ce este via ţa?  
 

Viaţa reprezintă o formă superioară, proprie, de mişcare a 
meteriei -,,mişcare biologică”, o sinteză integratoare a tuturor 
proceselor mecanice, fizice şi chimice, care se desfăşoară în 
organism. 
 
2.Care sunt principalele însu şiri ale materiei vii?  
 

Metabolismul, autoconservarea, autoreproducerea, autoreglarea şi 
autodezvoltarea. 

 
3.Când şi cum a ap ărut via ţa pe Terra?  
 

 
Se apreciază că primele forme de viaţă au apărut pe Terra 

cu cca 3 miliarde de ani în urmă, în mediul acvatic, din constituienţi 
organici, de origine abiogenă, formaţi de Pământ, sau proveniţi din 
spaţiul extraterestru. 
 
 

4. Care au fost primele forme de materie vie? Ce fe l de nutri ție aveau ele?  
 

Iniţial, materia vie avea o alcătuire simplă, acelulară. 
Ulterior, printr-un îndelungat proces evolutiv, au apărut fiinţele 
unicelulare, apoi, mult mai târziu, cele pluricelulare, cu o 
organizaţie tot mai complexă. Primele fiinţe se hrăneau cu 
substanţe organice, formate pe cale chimică, abiogenă. Un 
mare salt calitativ, în acest complex proces evolutiv, a fost 
apariţia organismelor fotosintezante, care sintetizează 

substanţe organice din substanţeanorganice, cu ajutorul 
energiei luminoase. 
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6. De ce materia nu poate fi echivalent ă cu structura componenetelor sale 
chimice? 
 
Structura materiei vii nu poate fi echivalentă cu structura componentelor sale 

chimice deoarece acestea sunt integrate în partea vie a protoplasmei, cu care constituie 
un întreg, cu însuşiri şi calităţi proprii, deosebite de cele iniţiale, particulare. 
 
6.Ce sunt virusurile?  
 

Virusurile sunt microorganisme submicroscopice, fără 
structură celulară, lipsite de enzime şi metabolism propriu. Se 
reproduc numai în celulele pe care le parazitează, producând 
boli, viroze la om, animale şi plante. 
 
7.Ce boli virotice cunoa şteţi?  
 

Variola, pojarul, varicela, rubeola, gripa, poliomielita, encefalita, hepatita, febra 
aftoasă etc. 
 
8.Ce mari virusologi cunoa şteţi?  
 

Dr. V. Babeş (1854 –1926), dr. C. Levaditi (1874 –1953), dr. Şt. Nicolau (1896 –
1967) etc. 
 
9.Ce sunt bacteriile? Prin ce sunt deosebite ele de  virusuri?  
 

Bacteriile sunt organisme microscopice (0,5 / 6 microni), 
unicelulare, de forme foarte variate (coci, bacili, spirili, 
vibrioni) răspândite pretudindeni. Au structură simplă, cu 
nucleu difuz, iar ritmul de înmulţire (diviziune) este foarte 
rapid: se repetă la intervalul de 20-30 min (dintr-o singură 
bacterie, în timp de 20 de ore rezultă peste 190 de miliarde 
celule noi). Se deosebesc de virusuri, având organizaţie 
celulară, metabolism propriu şi nu sunt exclusiv parazite. 
Unele sunt chiar autotrofe, iar altele saprofite, de o deosebită 
importanţă în natură (bacteriile de putrefacţieasigură echilibrul 

biochimic, care condiţionează existenţa lumii vii) sau pentru 
om, în diverse industrii: farmaceutică, alimentară etc. 
 
10.Ce savan ţi microbiologi, de prestigiu mondial, cunoa şteţi?  
 

Louis Pasteur, Robert Koch, Victor Babeş, Ioan Cantacuzino etc. 
 
 

Elev Pintea Laurențiu, clasa a XI-a Bp 
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Curiozit ăţi din lumea plantelor şi animalelor 
 
…ghepardul este animalul terestu cel mai rapid, el putând să  atinga o viteza  

de110km/h; 

…steaua de mare nu are creier; 

…ochiul struţului este mai mare decâ  creierul său; 

…fluturii gustă cu ajutorul picioarelor; 

…porcuşorul de Guineea, se presupune că acest animal a fost 

domesticit pentru prima dată acum mai bine de 7000 de ani; 

…singura pasăre, din lume ce cântă în timpul zborului este ciocârlia; 

…cel mai bătrân cal din lume, denumit ”Bătrânul Billy” a trăit 62 de ani; 

…exemplarul speciei Balaema mysticetus, sau Balena de 

    de Groelanda, se afirmă că ar fi trăit 211 ani; 

… elefanţi sunt singurele animale care nu pot sări; 

…simţul de miros al unei furnici este la fel de puternic ca al unui câine; 

…puricele poate sări peste de 350 de ori lungimea trupului său; 

…pinguinul este singura pasăre care poate sa înoate dar nu poate zbura; 

…animalul cel mai masiv de pe Pământ este balena albastră; 

…numele de jaguar provine dintr-un cuvânt al indienilor americani,  

    care înseamnă “ ucigaş care îşi răpune prada dintr-o singură săritură”;        

…cel mai mare ochi este cel al caracatiţei. Diametrul ajunge la 40-50 cm; 

…liliacul este singurul mamifer care zboară; 

… în pădurile tropicale, unde nu se schimbă anotimpurile , copacii nu au inele anuale; 

…baobabul (Adansobia digitata), care creşte  în  stepa African,are dimensiuni de-a 

dreptul uimitoare; 

…bananierul nu este un copac, ci un arbust uriaş, care poate să 

    atingă înălţimea de până la 15 m; 

…bambusul este planta care creşte cel mai repede, într-o ora tulpina 

de bambus creşte 2-3 cm, iar în 5-6 săptămâni atinge  înălţimea de 18-20 m;                                      

…bambusul este în realitate o specie de iarbă foarte înaltă; 

…magnolia este una din cele mai vechi specii de flori, ea existând 

     şi  cu 25 de mii de ani înaintea dispariţiei dinozaurilor; 

… în Africa de Nord creşte un copac care conţine mult fosfor, ceea ce-l face 

să lumineze; 

…un arbore emană în jur de 400 litri de umezeală în fiecare zi; 

… mimoza îşi  strânge frunzele la atingere, dacă şocul e mai mare se strânge toată 

planta 

    şi  revine la normal după aproximativ 30 de minute. 
 

Eleva Reszler Daniela, clasa a XI-a D seral 
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De ce deschid olandezii uşa de la maşină cu mâna dreaptă? 
Explicaţia e plină de sens şi logică 

 

 
 

Toţi olandezii deschid uşa în acest mod ciudat, iar când veţi afla motivul, veţi 
deschide şi voi aşa uşa. 

Aţi auzit de stilul olandez de deschidere a uşii? Dacă nu, probabil că nu 
sunteţi singurii. Cu toate acestea, stilul olandez a salvat multe vieţi - în special în 
Olanda. 

Este o tehnică folosită pentru a evita accidentele legate de deschiderea uşilor 
la maşină şi biciclişti.  

Bicliştii lovi ţi de cineva care deschide o uşă de maşină sunt printre cele mai 
întâlnite tipuri de coliziune, mai ales în oraşele mari. 

Este o problemă globală - în 2011, Daily Mail a raportat că 600 de biciclişti 
din Marea Britanie sunt răniţi în fiecare an din cauza accidentelor provocate cu uşa 
de maşină. 

Tehnica olandeză constă în deschiderea uşii cu mâna care este mai 
îndepărtată. În principiu, nu deschideţi uşa cu mâna pe care, probabil, o deschideţi 
în mod normal - utilizaţi-o pe cealaltă. Acest lucru te obligă să te uiţi peste umăr, 
devenind astfel mai conştient dacă există un biciclist care vine din spate 

În Olanda acest lucru se învaţă la şcoala de şoferi. 
 
 

Elev Ienciu Florin, clasa a XI-a Bp 
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LUME, LUME! HAI LA GLUME! 
 
Două bătrâne stăteau la coadă la  Mitropolie, aşteptând să sărute nişte moaşte sfinte. 
Una dintre ele, ofilită rău şi făcând haz de necaz, zice către cealaltă:  
- Decât să stăm la coada asta, nu-i mai bine să ne pupăm între noi, şi să plecăm 

liniştite acasă?! 
 

Până acum eram doar sărac! Dar mi-am cumpărat „Dicţionarul de sinonime”sunt şi 
pe dată am aflat că sunt şi nevoiaș, şi sărman, şi oropsit şi necăjit! 

 
Barmanul către un client: 
- Dumneavoastră, domnule, ce beţi?!  

      -  Alocaţia copiilor, că altceva, n-am! 
 
Doi tineri vorbeau despre viitorul lor. 
-  Azi mi-am făcut CV-ul! L-am redactat, l-am scos la imprimantă... m-a bușit plânsul! 

    -  Ei, cum aşa?! 
    -  Păi nu-i păcat să trimiţi la muncă un om cu atâtea şi atâtea calităţi?!  

 
Oamenii de ştiintă susţin că organismul uman creşte doar până la 25 de ani.Burta 
şi fundul meu încăn-au aflatasta!  

 
Alina, prietena lui George, are carnet de conducere de două săptămâni. George se 
plânge amicilor săi: 

- Mă jur că nu mă mai urc vreodată într-o mașină dacă la volan este Alina. Atât de 
bine conduce fata asta, că GPS-ul a îngânat pe tot traseul „Tatăl nostru”! 

 
 

Ştiaţi? Dacă nu ştiaţi, aflaţi! 
 
►Tzunami sunt valuri uriaşe, produse în urma unor mari cutremure sau erupţii 
vulcanice. Un val tzunami se deplasează cu viteze de peste 800 km/oră şi dacă 

loveşte ţărmul, aduce moarte şi imense pagube 
materiale.  

Cel mai mare val tzunami a avut 524 m înălţime 
şi s-a produs în urma cutremurului din 9 iulie 1958 din 
Alaska (8,3 grade pe scara Richter). 

Cele mai recente valuri tzunami cu efecte 
devastatoare au fost în Sumatra (Indonezia), la 26 

decembrie 2004 şi în Japonia, la 11 martie 2011. 
Provocat de un seism de 9,1 grade pe scara Richter, valul tzunami din 

Indonezia a făctut 230.000 de victime omeneşti şi pagube  materiale în 14 ţări.  
Valul tzunami care a lovit Japonia în 2011 a fost provocat de cutremuruldin 

regiunea pacifică Tohoku (9 grade pe scara Richter) şi a determinat stare de 
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urgență nucleară în Japonia, fiind afectatecentralele nucleare Fukushima I și 
Fukushima II. 
 
►ENIAC, primul calculator digital pe deplin funcțional, a fost inventat în 1946, 
dar abia în anul 1975 a apărut primul calculator  personal, Altair 8800 (sistem de 
dischetă de 8 inch, limbaj de  programare BASIC). 
 
► Pe la începutul secolului XVI-lea, Anglia s-a confruntat cu lipsa locurilor în 
cimitire. Pentru a asigura locuri noi de îngropăciune, autorităţile au aprobat 
deshumarea sicrielor vechi şi depunerea  osemintelor în locuri speciale. S-a 
constatat cu acest prilej că într-unul din 25 de sicrie dezgropate, capacul era 
zgâriat din interior, semn că omul fusese îngropat de viu. De atunci au apărut în 
cimitire clopoţei montaţi lângă morminte; o sfoară legată la un capăt de mâna 
omului îngropatşi la celălalt capăt de limba clopotului, putea atenţiona paznicul 
din cimitir prin semnale sonore că omul din groapă a mișcat. Aceasta este sursa 
zicalei „savedby the bell” („salvat de clopoțel”). 
 
►În anul 1827 Petrache Poenaru, membru al Academiei Române şi unul dintre 
organizatorii învăţământului naţional, a inventat un „ condei portăreţ, fără sfârşit, 
alimentându-se singur cu cerneală” (predecesorul stiloului modern).  
 
►Cimpoiul a fost inventat în Persia antică, de unde a fost preluat de 
vechii egipteni. Mai târziu, a devenit instrumentul muzical al infanteriei 
romane. La British Museum se păstrează un vechi basorelief asirian 
provenind din palatul lui Nimrod, ce prezintă o formă incipientă de 
cimpoi. 
 
►Primul ecran tactil a fost inventat spre sfârşitul anilor ’60, darşi-a găsit 
întrebuinţare abia în 1973, fiind implementat în cadrul CERN. Primul telefon cu 
ecran tactila fost produs de IBM în 1992. Tehnologia a căpătat popularitate odată 
cu lansarea iPhone, în 2007(firma Apple). Până în prezent, ecranele tactile au 
fost practic reinventate, putând acum să recunoască mai multe atingeri 
simultane(gesturi multi-touch).  
 

 

 

Elev Pop Florin, clasa a XIII-a  
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Din sumar 
 
 

      Editorial  - “Învățământul professional, nici acum?” 

          
     Activităţi extracurriculare 
• Proiectul “V.V.V.(Viață, Verde, Viitor) pentru Pământ” -  9 ne pasă!  ; 
• Colegiul Tehnic “Transilvania”, participant la un proiect Erasmus+ 
• Meșter din Transilvania!; 
•  Importanța activităților extracurriculare în predarea-învățarea limbii franceze; 
• Tinere talente; 
•  Din activitățile noastre; 
• Eco  - ora de limba engleză; 

 

 
  Noutăţi din domenii diferite 

• Istoria neștiută a clatitelor! Cea mai frecventă greșeală atunci când prepari clatite; 
• Lucruri neștiute despre făina albă;  
• Campania "Baterel și lumea Non-E"; 
• Cel mai adânc lac din lume, supranumit și ”Perla Siberiei” 
•  Semnificațiile magice și sacre ale numărului 7;  
•   “Meserii de viitor”în Transilvania; 
• Semne prin care organismul tău îți cere ajutor!; 
• Top 10 – Cele mai uluitoare staţii de metrou din lume; 
• PIZZA FĂRĂ BLAT este foarte gustoasă!; 
• Flori incredibile care seamănă cu animale, păsări sau… OAMENI; 
•  Proprietățile miraculoase ale sfeclei roșii; 
• Ingrediente  din  bucătărie  cu  proprietăţi  medicinale; 
• Tradiții şi obiceiuri de Sânpetru; 
 

 

       Divertisment - Curiozităţi 
• Test de personalitate – alege o PANĂ și vezi ce spune despre tine –optimistului; 
• 10 întrebări și răspunsuri pe teme biologice. 
• Curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor; 
• De ce deschid olandezii uşa de la maşină cu mâna dreaptă? 
• Lume, lume! Hai la glume! 

 
 
. 

 
 

Redacţia revistei “Paşi spre viitor” 
îşi rezervă dreptul de a selecta materialele primate în vederea publicării lor. 
Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text îi revine excusiv autorului. 
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