Colegiul Tehnic “Transilvania”
Baia Mare

Revista şcolară “Paşi spre viitor” - nr.17/2018 – ISSN 2067-7871

1

Revista şcolară “Paşi spre viitor” - nr.17/2018 – ISSN 2067-7871

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 Monica,
Perneș Voichița.
prof. ing.: Barbur Maria, Culic Liliana, Ghiras-Dănuț Cornelica,
Miclăuș Dorina, Toma Vasilica Ramona; Rața Livia Natalia.
m.i.: Bodnar Daniela;

Elevii din clasele de liceu şi învăţământ profesional.
Tehnoredactare:



prof. ing. Barbur Maria
prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen

1

Revista şcolară “Paşi spre viitor” - nr.17/2018 – ISSN 2067-7871

Editorial

X – Y – Z: Diferența între generații
În ziua de azi, apare tot mai des
subiectul diferenței între generații. Fiind un
subiect destul de mediatizat, auzim invariabil
despre generația X, Y, Z, diferențele dintre
acestea, caracteristicile și locul fiecăreia în
societatea din prezent. De câte ori aud aceste
prescurtări, mă simt bătrân. Ideea este că
toate aceste generații coexistă în momentul de
față, iar gap-ul dintre ele este mai vizibil ca
oricând.
Am fost crescuți într-un spirit foarte
critic, constant nemulțumiți, constant în
opoziție cu alții, am văzut la părinții noștri
acea tendință de victimizare, de a da vina pe
altceva sau altcineva pentru lucrurile negative
din viața noastră. Ni s-a spus într-una să
învățăm bine la școală, nu pentru că acest
lucru ne va ajuta în viitor, ci pentru că e
important să fim cei mai buni. De aici și
termenele de comparație ”cutarică a putut lua
10, tu de ce nu poți învăța la fel de bine?”. Și
aici nu mă refer doar la educația primită
acasă, ci și la cea primită la școală, sau în
societate, unde din nou se punea accentul pe
”uniformizarea” elevilor, cu accent pe cei mai
buni, în timp ce elevii mai puțin pregătiți nu
reușeau decât să eșueze lamentabil, fără a
primi vreun ajutor suplimentar. Am fost
îndreptați spre critică, în loc să fim îndreptați
spre accentuarea părților pozitive. Mai mult
decât atât, în anii care ne-au precedat
maturitatea (să zicem între vârstele 7-20 ani),
ni s-a spus într-una și ni s-a reamintit că ceea
ce contează este momentul când devii adult,
făcându-ne să așteptăm cu nerăbdare acest
moment. Chiar și simpla întrebare adresată
copiilor ”ce vrei să te faci când vei fi mare?”
te duceau cu gândul la același moment –
momentul maturității, când vei face ce vei
vrea tu cu viața ta. Sau sfaturile de genul ”Fă
școală, căci altfel ajungi măturător de străzi”,
”trebuie să termini școala cu medie bună, căci
altfel nu faci nimic în viață”, etc, toate acestea
au eliminat complet din mintea noastră, a

copiilor și tinerilor în creștere și dezvoltare,
momentul prezentului. Nimeni nu ne-a spus
vreodată ”acum ești cel mai creativ, fă ceva
cu creativitatea asta, că după aceea o pierzi”.
Sau ”fii copil cât mai poți, căci viața de adult
este plină de greutăți”. Perioada copilăriei și a
adolescenței a influențat mult relațiile din
familiile acestei generații. Generația X diferă
de cele anterioare printr-o prezență crescută a
intelectualilor,
printr-o
mai
mare
responsabilitate în cadrul familiilor și o
planificare financiară mai bună.Mă întorc
puțin la generațiile mai recente, cele cu care
iau contact zi de zi, prin elevii mei..Ce face
generația Z în acest timp? Se comportă
complet diferit de colegii mai în
vârstă. Generația Z înțelege diferit timpul
și eficiența la muncă. Programul de lucru
este mai mult ”orientativ” pentru ei, deși
respectă orele de program, dar fără a face
din asta un scop. Dacă stau peste program,
stau de cele mai multe ori pentru a lucra la
ceva interesant, sau a se documenta. Pentru
generația Z, perfecționarea și învățarea au loc
constant, dintr-o varietate de surse. Sunt mult
mai conectați la restul lumii, s-au născut și au
crescut cu tehnologia lângă ei, așa că o văd ca
parte din viața lor, nu doar ca un instrument..
Mai mult decât atât, observ că nu au ca
obiectiv principal în viață cariera, unul din
principalele obiective cu care am crescut noi,
cei din generațiile anterioare. Timpul liber,
pasiunile personale și socializarea ocupă un
loc mult mai important în viața lor, și nu au
motive majore de a pune cariera pe primul
loc.
Prof. dr. Mihai Sorin Frânc
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ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE
SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL

"SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO!"
Miercuri, 30 mai 2018, la Biblioteca Județeană "Petre Dulfu" Baia Mare s-a desfășurat
Simpozionul și Concursul "Salvează mediul și fii ECO!" ediția a III-a înscris în Calendarul
Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018, fără finanțare M.E.N. poziția 1442,

aprobat prin OMEN 3076/17.01.2018. Coordonatorii acestui simpozion și concurs sunt Școala

Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" și Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Casa Corpului Didactic Maramureș,
Direcția Silvică Maramureș, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, Asociația
Heidenroslein, Serviciul Public Ambient Urban, S.C. Remat S.A. și Uzina de Apă Baia
Mare.

La acest simpozion și concurs s-au înscris 184 profesori și 339 elevi din 31 de județe.
Acest simpozion face parte dintr-un proiect care își propune inițierea unor activități din
domeniul ecologiei și protecției mediului care să-i reunească pe cei interesați de salvarea naturii.
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În cadrul proiectului s-au desfășurat mai multe activități: "Colectăm și reciclăm pentru un viitor
verde", "Expo reciclarea", "Apa o problemă a lumii contemporane", "Luna pădurii".
Ultima activitate, Simpozionul și Concursul "Salvează mediul și fii ECO!" din
cadrul proiectului s-a adresat tuturor
cadrelor didactice

și elevilor din

învăţământul primar, gimnazial, liceal
și profesional care sunt interesați de

cunoașterea importanței protejării și
conservării unor specii de floră, faună
și a problemelor legate de starea
mediului înconjurător.

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

elevii celor două instituții de învățământ coordonatoare ale activității: Școala Gimnazială

"Alexandru Ioan Cuza" și Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare

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.
Prezenți la simpozion au fos reprezentanții unor instituții partenere: doamna șef lucrări
dr. ing. Smical Irina de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din
Baia Mare, doamna Payer Maria Magdalena, președinte al Asociaţiei Heidenroslein, domnul
director Tămâian Gabriel de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, domnul
Tutuță Dan de la Direcția Silvică Maramureș.
Proiectul de parteneriat educațional "Salvează mediul și fii ECO!" ediția a III-a a fost
coordonat de: domnul director Mureșan Grigore, doamna director adjunct Caltea Amalia,
doamna profesoară: Nagy Laura Magdalena de la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan
Cuza" și domnul director Todoruț Victor, domnul director adjunct Orha Ioan, doamnele

profesoare Baban Iuliana Georgeta și Dumitrașcu Doina de la Colegiul Tehnic
"Transilvania" Baia Mare.

prof. Baban Iuliana
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În data de 27 aprilie 2018 elevii Colegiului Tehnic Transilvania, Baia Mare din clasele a IXa, a X-a şi a XI-aîmpreună cu doamnele profesor de la catedra de limbi moderne: Bud Ioana, Carhaţiu

Anamaria, Perneş Voichiţa, cărora li s-a alăturat şi doamna profesor de geografieBaban Iuliana au
desfăşurat diverse activităţi dedicate Planetei Pamânt cât şi zilei Arborelui în sala de lectură a liceului.

Cu această ocazie le-am avut ca invitate şi pe doamnele profesor Ghiras Dănuţ Cornelica şi Hauler
Coralia.
Întrucât în fiecare an, pretutindeni pe
glob, în

data de 22 Aprilie se sărbătoreşte Ziua

Pământului în săptămâna 23-27 Aprilie în cadrul orelor
de limbi moderne s-au dezbatut diferite subiecte pe
temă ecologică care să conducă la formarea unei
atitudini corecte faţă de mediul înconjurător.
Data de 27 Aprilie a corespuns cu Ziua Internaţională a
Arborelui care, deşi este mai puţin populară decât Ziua
Pământului, nu este totuşi mai puţin lipsită de
importanţă.

Programul zilei a debutat cu o dezbatere
împreună cu elevii despre toate beneficiile pe care le
datorăm copacilor cât şi o coştientizare a tuturor

elevilor asupra importanţei protejării naturii şi a

arborilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului şi pentru alinierea la standarde
europene.
O activitate specifică Zilei Internaţionale a Arborelui este plantarea de copaci. Aşadar şi
elevii liceului nostru împreună cu doamnele profesor au celebrat această zi prin plantarea a doi pomi
fructiferi în spaţiul verde din faţa liceului.
Unul dintre obiectivele noastre a fost promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de
dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor prin realizarea de afişe, postere pe temă ecologică, dar şi
creaţii plastice libere privind atitudinea faţă de Planeta Pământ şi arbori.

5

Revista şcolară “Paşi spre viitor” - nr.17/2018 – ISSN 2067-7871

Una dintre activităţi a constat în pictarea de pietre cu vopsele acrilice cu mesaje ecologice,
creaţii care au fost ulterior expuse în cadrul proiectului Erasmus+ „Boost your Green”. Am fost
impresionată de modul în care elevii s-au implicat în această activitate şi am descoperit că unii dintre ei
s-au dovedit a fi nişte talentaţi pictori, produsele realizate fiind foarte reuşite, nişte tablouri în miniatură.
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O altă activitate a costat în vizionarea de materiale video pe tema poluării pământului.
Mesajul campaniei în acest an a fost: „Stop poluării cu materiale plastice!” Materialele video prezentate
au avut scopul de a-i coştientiza pe elevii de amploarea problemei poluării cu materiale plastice a
mediului, a apei şi a spaţiilor verzi, cât şi sensibilizarea lor în a se implica activ în reciclare. S-a discutat,

de asemenea, despre cei 3 R: reciclare, reducere si refolosire şi s-au promovat modele de bune practici şi

valorizarea muncii de echipă interdisciplinară. Toate activităţile propuse şi-au atins scopul şi toţi cei

implicaţi au rămas cu un feedback pozitiv.

prof. Perneș Voichița
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ERASMUS + ”BOOST YOUR GREEN”
Proiect internațional pe teme ecologice la
Colegiul Tehnic ”Transilvania”
În perioada 6-12 mai, în Baia Mare au sosit elevi și profesori din Franța, Turcia,
Bulgaria, Macedonia și Portugalia care, împreună cu reprezentanți ai Colegiului Tehnic
”Transilvania”, au participat la proiectul Erasmus+ ”Boost your green”.
Dincolo de prezentări Power Point,
ateliere de lucru și completare de chestionare,
participanții la proiect au efectuat o vizită la
Uzina de apă și la Stația de epurare a apelor uzate
din Baia Mare. Acest lucru este absolut normal,
dat fiind faptul că una dintre temele proiectului se
referea la calitatea apei (celelalte vizând sortarea
deșeurilor, energia, mâncarea, solidaritatea și
biodiversitatea).

Nu au lipsit, bine-înțeles, vizitele
efectuate la obiectivele din Maramureș și
împrejurimi care au legătură cu tema activităților
din proiect: ecologia și protecția mediului, moduri
de folosire a apei în stil tradițional, în mediul rural.

Au fost efectuate vizite la Muzeul Țării
Oașului din Negrești-Oaș, Cimitirul Vesel din
Săpânța, Mănăstirea Bârsana, Biserica de lemn din
Budești (patrimoniul UNESCO) și au fost vizitate
și municipiul Sighetu Marmației și reședința
județului Maramureș, Baia Mare.
Într-una din seri, pe Câmpul Tineretului din Baia Mare, elevii au lansat lampioane pe
care au scris diverse gânduri pe teme ecologice.
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Vineri, 11 mai, în amfiteatrul
colegiului băimărean, au fost semnate
documentele oficiale de către toți cei
implicați, elevii au completat chestionarele
de feed-back, a fost vizionat filmul ”Cum ar
fi lumea fără România?” și au fost
schimbate impresii ale elevilor și
profesorilor participanți.
Atât profesorii și elevii implicați cât și
conducerea școlii s-au declarat mulțumiți de
modul în care au decurs activitățile din
proiect.
”Mă bucur că am petrecut o săptămână împreună și sper ca această colaborare să nu se încheie
după terminarea acestui proiect. Sper că v-ați simțit bine în Baia Mare și Maramureș și vă
mulțumesc tuturor celor implivați în proiect”, a spus domnul Victor Todoruț.

Prof. Berinde Georgeta-Lia
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Astăzi

05.06.2018,

la

Colegiul Tehnic ”Transilvania” din
Baia Mare, a avut loc inaugurarea
Cabinetului de Mecanică, cabinet
realizat în urma derulării proiectului
educațional, din domeniul educației
profesionale, ”Meșter din Transilvania”, câștigător în urma derulării Competiției de
Idei din Țara lui Andrei 2017, concurs național susținut prin sponsorizare de SC
PETROM SA.

Echipa de proiect, coordonată
de prof. Culic Liliana,

nu a

precupețit niciun efort pentru
concretizarea acestui

acestui

demers didactic.

Beneficiarii direcți ai acestui cabinet sunt elevii
acestei școli, în special elevii claselor cu profilul
mecanică, care vor descoperi tainele meseriei studiind
într-un cadru adecvat, în vederea dobândirii calităților
necesare cerute pe piața forțelor de muncă. Aparatura
achiziționată,

materialele

didactice,

softurile
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educaționale, tabla interactivă, conexiunea la internet, calculatoarele și
videoproiectorul reprezintă câteva elemente ce utilează modern și rafinat acest
nou cabinet al Colegiului Tehnic ”Transilvania”.
”A fost o experiență nouă, dar în
același timp reușită, pentru toți cei implicați
în acest proiect. Suntem încântați de apariția
unui cabinet de mecanică dotat cu mijloace
de învățământ moderne care vor facilita
procesul
instructiveducativ. Mulțumim domnului primar Cătălin
Cherecheș pentru

sprijinul acordat privind

alocarea sumei de bani necesară achiziționării
mobilierului necesar acestei săli de clasă”, a
declarat Victor Todoruț, directorul colegiului.
”Suntem bucuroși că proiectul a fost finalizat și elevii vor beneficia de

dotările cabinetului”, ne-a declarat d-na. prof. Barbur Maria, șef

catedră

tehnologii.
Felicităm reușita acestui colegiu băimărean, munca și implicarea echipei de

proiect și urmăm mult succes viitorilor ”meșteri din Transilvania”.

Prof. ing. Culic Liliana
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Proiectul educaţional , iniţiat de O.N.G. Comunicaţi prin noi readuce în atenţia tuturor
faptul că Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinismului, dogma
fundamentală a credinței creștine. Este o sărbătoare a bucuriei depline, a luminii divine, a
comuniunii, a sufletului. În noaptea Învierii creștinii se bucură de o stare harică deosebită, de o
părtășie specială cu semenii și cu Dumnezeu.
Această Sfântă Sărbătoare a Învierii să ne găsească într-o stare de bine a sufletului, cu
iubire pentru semenii noștri. Să ne putem bucura de fiecare clipă a acestor zile de Paște, trăind tot
mai frumos prezentul, lăsând, de data aceasta, în urmă trecutul. Să ne ferim de dizarmoniile
gândurilor, vorbelor și faptelor, să căutăm lumina și armonia care ne îmbunătățește legătura
sufletului cu Divinitatea.
Hristos Domnul, Biruitorul morţii şi al întunericului, Cel ce este Lumina lumii, să reverse
în sufletele Voastre bucuria de a trăi în lumină, adevăr şi nădejde şi să Vă dăruiască, deopotrivă
şi celor dragi, sănatate, pace şi multe bucurii.
Povestea Luminii Sfinte datează, cel mai probabil, din timpul învierii lui Iisus
Hristos.Lumina spirituală este scopul călătoriei omului prin existenţă. Întocmai luminii materiale
care se reflectă pe orice suprafață șlefuită și lumina spirituală se reflectă dacă ne îngrijim de
șlefuirea sufletelor noastre. Trebuie doar să pregătim suprafața pe care sursa de lumină să se
poată reflecta. Lumânările pe care le vom aprinde în noaptea de Paşte sunt un simbol pentru
lumina care aşteaptă s-o recunoaştem în noi înşine. Pentru această lumină divină avem un
decodor ascuns în ființa noastră.
Proiectul se încadrează în categoria - voluntariat - fiind susţinut de cadrele didactice,
elevii şi studenţii voluntari cu care Organizaţia colaborează.
Proiectul educaţional „LUMINA ÎNVIERII ÎN SUFLET” - 2018 s-a desfăşurat în
perioada 05.03.2018 - 05.04.2018, având ca parteneri Gazeta de Maramureş și Tipografia
Cromatica – Baia Mare
În cadrul proiectului s-au desfăşurat următoarele activităţi, care au fost susţinute financiar
de voluntarii implicaţi în proiect:
• semnificaţiile Sărbătorilor Pascale pe întelesul tuturor.
• prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor creştineşti de Paşti.
• activităţi tematice distractive - imaginaţie şi îndemanare.
• socializare cu copiii cu cerinţe educative speciale.
• vizită la lăcaşurile sfinte religioase.

Prof. ing. Miclăuș Dorina
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„DIN ŞCOALĂ ÎN VIAŢĂ, PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU”
TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU „RIVULUS DOMINARUM
TINERET” Ediţia a XII-a

În perioada 7-8 decembrie 2018, la Centrul de Instruire şi Marketing al Camerei de
Comerţ şi Industrie Maramureş –Baia Mare s-a desfăşurat Târgul Firmelor de Exerciţiu „Rivulus
Dominarum Tineret”, ediţia a XII-a, derulat de către Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” în
parteneriat cu CNIPT- Departamentul ROCT, ISJ Maramureş, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de
Tineret din Maramureş. Evenimentul înscris în CAEN 2018, a reunit un număr de 152 de firme
de exerciţiu (74 de firme de exerciţiu cu stand şi 78 de firme de exerciţiu fără stand), provenind
din 45 de licee economice şi de profil din 19 judeţe şi din municipiul Bucureşti.
Târgul s-a desfăşurat sub forma unui concurs, structurat pe 12 secţiuni: „Cel mai bun
stand”, „Cele mai bune materiale promoţionale”, „Cel mai bun catalog profesional”, „Cel mai
bun catalog creativ”, „Cea mai bună prezentare a firmei”, „Cele mai multe tranzacţii”, „Cea mai
bună pagină web”, „Cel mai bun vânzător”, „Cel mai bun spot”, „Cea mai reprezentativă
mascotă”, „Cea mai profesională imagine a firmei”, „Cea mai bună firmă la toate secţiunile”.
În data de 7 decembrie 2018, elevii, însoţiţi de profesorii coordonatori, au preluat şi au
amenajat standurile de prezentare, iar în data de 8 decembrie s-a desfăşurat competiţia propriuzisă.
În cadrul acestui concurs elevii au
putut desfăşura în mod real negocieri, au
efectuat tranzacţii, au socializat, şi-au
dezvoltat abilităţile antreprenoriale şi
manageriale, iar spiritul de echipă a fost
prezent pretutindeni. În zilele de după
organizarea târgului elevii au decontat
facturile şi au dus la îndeplinire contractele
încheiate. Organizarea de astfel de târguri
este extrem de utilă elevilor, printre
beneficii enumerându-se îmbinarea teoriei
cu practica, asumarea responsabilităţii, stimularea gândirii critice, dezvoltarea personalităţii.
Efortul depus de firmele participante a fost
recompensat cu premii în dupăamiaza zilei de 8
decembrie. Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia
Mare a participat la acest târg cu firma de exerciţiu
„Magic Mirror” S.R.L. (având ca obiect de
activitate coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare),
profesor coordonator Cornelica Ghiras. Premiile
obţinute de firma de exerciţiu „Magic Mirror”
S.R.L. au fost : Menţiune – Competiţia „Tranzacţii”
şi Menţiune – Competiţia „Materiale promoţionale”.
Elevii colegiului nostru au rămas cu o
impresie plăcută, a fost un prilej de a împărtăşi
experienţa lor cu alţi colegi din ţară. Emoţii, dar în acelaşi timp entuziasm... Ei şi-au exprimat
intenţia de a participa şi la alte târguri ale firmelor de exerciţiu. Şi de ce nu, dorinţa ca anul
viitor să fie mai buni.
Prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica
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Noutăti din domenii diferite

Verde la ciocolată, bere, somn
și tot ce îți poftește inima!
Dacă mersul pe jos era, cu adevărat util atunci poștașii ar fi

nemuritori. Balenele sunt mereu în mișcare, înnoată, beau multă apă,
mănâncă pește, dar sunt oricum grase. Iepurii aleargă necontenit, mănâncă

doar morcovi, dar trăiesc 15 ani. Broasca ţestoasă nici nu aleargă, nici nu
face nimic-și trăiește 450 de ani!

Medicul Paulo Ubiratan lucrează la

cel mai prestigios spital din Brazilia. Mai jos
vă prezentăm un fragment din interviul lui.

- Exerciţiile pentru sistemul
cardiovascular prelungesc viaţa, este
adevărat?
- Inima este creată pentru a efectua un
anumit număr de pulsaţii. Nu le pierdeţi
pentru exerciţii. Perioada de viaţă va expira
în mod independent de utilizarea ritmului
cardiac. Este la fel precum ai spune că poţi
prelungi viaţa mașinii tale, conducând-o cu o
viteză mai mare. Vreţi să trăiţi mult? Dormiţi la amiază!

- Trebuie să oprim consumul de carne roșie și să consumăm mai
multe fructe și alimente vegetale?
- Este necesar să se înţeleagă strategia eficienţei în nutriţie. Ce mănâncă vacile? Iarbă și
porumb. Ce fel de alimentaţie este asta? Produse alimentare vegetale. Astfel, o felie de
carne de vită este cel mai eficient mod de a consuma alimente vegetale. Doriţi să
mâncaţi cereale? Mănâncaţi pui.
- Ar trebui redus consumul de alcool?
- Nu, deloc. Vinul este fabricat din pomușoare. Brandy este un vin distilat, asta
înseamnă că lichidele au fost eliminate din pomușoare, iar tu poţi beneficia foarte mult
din ele. Berea este produsă din cereale. Nu limitaţi consumul în mod excesiv. O cantitate
redusă de alcool este benefică organismului.
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- Care sunt beneficiile exerciţiilor fizice regulate?
- Filosofia mea este următoarea: dacă nu aveţi probleme și dureri nu trebuie să faceţi
nimic!

- Mâncarea prăjită este dăunătoare?
- În zilele noastre mâncarea este prăjită în ulei vegetal și rafinat. Nu cred că poate fi
dăunător.
- Cum ne ajută sala de fitness să scăpăm de kilogramele nedorite?
- Absolut deloc, singurul lucru la care exerciţiile fizice ajută este la mărirea mușchiului
cu care lucrăm.

- Ciocolata este dăunătoare?
- Este cacao. Un alt reprezentat al produselor alimentare vegetale. Un aliment
extraordinar pentru fericire. Viaţa nu ar trebui să fie o călătorie spre sicriu cu intenţia de
a ajunge în el într-o stare bună de sănătate, cu un corp atrăgător și bine păstrat. Cel mai
bine este să începi călătoria cu o bere într-o mână și un sandwich în cealaltă și să
termini aventura vieţii după multe partide de sex- cu un corp complet obosit, epuizat,
strigând: A meritat, viaţa mea a fost o excursie minunată.
- Ce mai puteţi recomanda?
- Dacă mersul pe jos era, cu adevărat util atunci poștașii ar fi nemuritori. Balenele sunt
mereu în mișcare, înnoată, beau multă apă, mănâncă pește, dar sunt oricum grase.
Iepurii aleargă necontenit, mănâncă doar morcovi, dar trăiesc 15 ani. Broasca ţestoasă
nici nu aleargă, nici nu face nimic- și trăiește 450 de ani!

Elev: Vinț Adrian, clasa a XI-a Cp

Coordonator prof. ing. Toma Ramona
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Trăim într-un oraș mic și liniștit. În comparație cu alte centre urbane, cum ar fi
Bucureștiul, Clujul, Iașiul sau Timișoara, Baia Mare duce lipsă de forfota caracteristică
marilor urbe. Însă acest fapt nu împiedică cel mai mare oraș din Maramureș să se
distingă în alte domenii. Tocmai din acest motiv, am alcătuit o listă cu câteva
povestioare interesante despre Baia Mare.

1. Școala de pictură de la Baia Mare
La Baia Mare se conturează un curent plastic, unic în spațiul
european. Acesta s-a dezvoltat în urma pictorului Simon
Hollósy, care a aprofundat curentele realism și naturalism.
De altfel, în perioada interbelică, artiști din întreaga Europă
veneau pe malurile Săsarului pentru a picta celebra nuanță
de albastru, denumită sugestiv „Albastru de Baia Mare”, după
cerul de deasupra orașului.

2. Aurul băimărean
Industria minieră în zonă datează încă din secolele II – III d.Hr.,
apoi dezvoltându-se sub patronajul Regatului Ungariei în Evul
Mediu, aici funcționând o monetărie. Monezile bătute în
Baia Mare circulă în toată Transilvania și nu numai, iar pe
ele apăreau două ciocane de miner încrucișate, care mai
târziu aveau să apară pe însemnele oficiale ale orașului.
De altfel, din aurul extras aici, a fost făurită coroana
Reginei Maria a României (1875 – 1938).
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3. Data de 17 Octombrie
Această dată are o însemnătate aparte pentru capitala județului Maramureș. În
acea zi a anului 1944, Baia Mare a fost eliberată de sub teroarea horthystă de către
armata română, împreună cu cea sovietică. Pentru a comemora eroismul ostașilor
români, actuala stradă Gheorghe Șincai, plasată în centrul orașului, a purtat o bună
perioadă de timp denumirea de strada 17 Octombrie.

4. Dezastrul de la Baia Mare din anul 2000
30 ianuarie 2000 este o dată cu adevărat fatidică pentru istoria recentă a Băii
Mari, fiind ziua în care s-a produs scurgerea de cianură în râul Săsar, care avea să
afecteze ulterior râurile Tisa și Dunărea, înainte de a ajunge în Marea Neagră. Acest
accident este considerat cel mai mare dezastru ecologic din Europa, după Cernobîl,
cel mai grav impact avându-l asupra ecosistemului râului Tisa pe teritoriile Ungariei și
Iugoslaviei (în prezent Serbia).

5. Un băimărean, „în umbra lui Shakespeare”
Johannes Banfi Hunnyades a fost un
erudit băimărean care s-a stabilit la Londra în
anul 1608, fiind alchemist și aurar. În cartea lui
Walter

Ubelhart,

intitulată

„În

umbra

lui

Shakespeare”, el este descris ca fiind un
apropiat al celebrului dramaturg englez și
posibilă sursă de inspirație pentru consacrata
piesă de teatru „Romeo și Julieta”. Deși
ipoteza pare improbabilă, nu ne rămâne decât
să ne consolăm cu faptul că există posibilitatea
ca un maramureșean să fi stat la baza unei
opere de o magnitudine colosală în literatura și
dramaturgia universală.
Sper că, după lecturarea acestui articol, veți vedea Baia Mare cu alți ochi, căci
orașul nostru stă pe o mină de aur – la propriu și la figurat!
Eleva: Dunca Florica , clasa a XIII-a B seral
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Toată lumea îmi spune nu bea Coca-Cola, nu bea energizant și m-am întrebat De ce?.
De ce nu e bună Coca-Cola și am găsit răspunsurile:
• nu-ți potolește setea deoarece nu hidratează, fiind diuretică;
• îngrașă datorită aportul caloric mare (aprox 45 Kcal/100 ml); contribuind la apariția:
complicaţii ale inimii, diabetului de tip 2, depresie, infertilitate, imunitate scăzută;
• cofeina din cola poate produce insomnie, tremurături, tahicardie, dă dependenţă,
hiperactivitate;
• creştere nivelul de aciditate în organism contribuind la: arsuri, indigestie, scurgerea
mineralelor din oase, ceea ce duce la osteoporoză şi oase slăbite, distrugerea smalţul dinţilor şi
apariția cariilor;
Dar energizantele ce au?
• conțin aproximativ 80 mg de cofeină, care forțează organismul să producă energie,
efectul cofeinei este temporar, iar când acesta trece vă ve-ți simți și mai obosiți;
• consumul ridicat de cofeină duce la anxietate, tulburări cardiace, palpitații, aritmii,
hipertensiune;
• au efect diuretic datorită cofeinei și duce la deshidratare, în combinație cu zahărul,
gradul de deshidratare este și mai ridicat;
• o cutie conține 27 g de zahăr, având o valoare energetică de 112,5 kcal, substanțe
chimice toxice, coloranti, arome sau îndulcitori, efedrină.
• în amestec cu alcoolul crește riscul intoxicațiilor.
Ok, și atunci mi-am pus întrebarea Ce e sănătos să beau? Unul din răspunsurile care miau venit în minte a fost „fresh-ul”.
Fresh de fructe este o băutură sănătoasă fără doar și poate, exceptând apa desigur. Având
în compoziție doar suc de fructe proaspăt stors și eventual fulgi ori cuburi de gheață, o astfel de
băutură nu numai că este răcoritoare, dar este și energizantă datorită aportului de vitamine și
minerale și este foarte slabă în calorii. Astfel, un pahar de suc proaspăt de fructe nu depășește 50
de calorii, pe când un pahar de suc de fructe din comerț poate sări de 200.
Și mi-am găsit băutura ideală, până când... într-o activitate care avea ca temă „Diabetul”
un doctor, cu specialitatea în diabetologie ne-a spus de consumul de zahăr și ne-a explicat cum
excesul de fresh-uri, ridică cantitatea de zahăr, consumată pe zi, ceea ce poate avea repercursiuni
aspura sănătății.
Și am ajuns din nou la aceeași întrebare Ce putem consuma, nelimitat, este sănătos,
hrănitor și energizant pe deasupra? Răspunsul l-am primit, indirect tot de la acea domnă doctor...
care ne-a spus că „legumele pot fi consumate nelimitat și în orice moment al zilei”.
- Smoothie
Smoothie-urile sunt varianta perfectă de a
consuma o porţie sănătoasă de legume sau fructe o
dată pe zi. Fie că preferi să le consumi la micul
dejun, pe post de gustare sau chiar în locul
desertului, ele îţi vor hrăni organismul cu o mulţime
de vitamine şi minerale.
Un smoothie este o băutură de consistență
asemănătoare cu shakeul şi care se realizează în
mod normal, punând piureul de fructe și/sau
legume, într-un blender alături de care se adaugă
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lichide cum ar fi sucurile de fructe, suc de legume, lapte, iaurt.
Cele mai multe smoothie sunt formate din trei părți: o parte de lichid (adesea numit "de
bază"), un sortiment de fructe și/sau legume, și gheață. În cazul în care se utilizează fructe sau
legume congelate, se poate realiza fără gheață.
"Grosimea" este de obicei determinată de raportul de lichide şi solide, astfel încât ca să se
îngroase, se poate reduce cantitatea de lichid adăugate sau creşte cantitatea de fructe sau legume
adăugată.
Pentru decorare se folosesc diferite garnituri, cum ar fi frunze de mentă proaspete, fructe
tăiate parțial sau în totalitate.
Diferenţa între un Smoothie şi un shake este faptul că smoothie-urile realizate în mod
tradițional nu au în compoziţie produse lactate sau zahăr și constă numai în produse "naturale"
non- procesate, pe când shake-urile au în compoziţie îngheţată, cantități deosebit de mari de
zahăr prelucrat adăugat sub formă de miere, sirop de ciocolată, sau alți aditivi.
Ce este un Smoothie comparativ cu suc?
Un Smoothie este în mod tradițional "mix" sau "amestec" de fructe și legume întregi,
prin urmare, necesită utilizarea unui blender. Sucurile sunt realizate prin extragerea de lichid
doar de un fruct sau legume. Un smoothie, pe de altă parte, conține de obicei toate proprietăţile
nutritive ale fructelor şi legumelor în toate elementele sale, oferind beneficii suplimentare pentru
sănătate.
Pentru a prepara un smoothie avem nevoie de:
• Alimente cu proteine: iaurt degresat
sau semi-degresat, lapte degresat sau
semi-degresat, chefir, cu conţinut
scăzut în grăsime, tofu, unt de arahide,
lapte de soia, lapte de migdale.
• Fructe - cele mai bune sunt: fructele de
pădure, mango, ananas, banană, măr,
pepene, cireşe, piersici, caise, avocado
• Legume - cele mai bune sunt: morcov,
spanac, castravete, ţelină, salată verde,
pătrunjel.
• Seminţe şi alte ingrediente: seminţe de
in, seminţe de chia, fulgi de ovăz, condimente: scorţişoară, nucşoară, ghimbir,
extract de vanilie, pudră naturală neîndulcită de cacao, apă de cocos.
La prepararea unui smoothie trebuiesc evitate următoarele alimente: frişcă, sucuri
îndulcite, iaurt cu fructe, îngheţată, sorbet, sirop, fructe la conservă, ciocolată.
Aceste băuturi pot fi consumate în orice anotimp, atât în verile toride, cât și iarna.
Bibliografie:
http://www.gandul.info/magazin/coca-cola-actioneaza-asupra-organismului-ca-un-drog-ce-seintampla-dupa-10-minute-de-la-primul-pahar-9633467
http://www.descopera.ro/stiinta/13367549-energizantele-ce-contin-si-ce-efecte-au
http://acairomania.blogspot.ro/2012/10/ce-este-un-smoothie.html

M.I. Bodnar Daniela
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GEORGE ENESCU

Cu o viaţă dedicată creaţiei, George Enescu
nu a căutat niciodată faima mondenă ori succesul
material şi este azi, pentru lumea întreagă, o
personalitate uriaşă. Povestea unui geniu al
zbuciumului muzical, George Enescu: printre
mondenităţi şi suflu regal, marele compozitor nu
a încetat niciodată să trăiască altfel decât prin
muzică.

George Enescu s-a născut în nordul Moldovei, în judeţul Dorohoi, pe 19 august
1881, fiind al optulea copil al părinţilor săi, care pierduseră alţi şapte înaintea lui. Copil
minune, Enescu a ştiut să asculte încă de la o vârstă fragedă chemarea tainică a naturii, pe
care a ilustrat-o, peste ani, în chip autentic, în creaţii care se bucură astăzi de o
popularitate deosebită în toate colţurile lumii.
Despre muzică, maestrul George Enescu afirma că face parte din primele sale
amintiri. La cinci ani, tatăl l-a dus la Iaşi, unde l-a prezentat profesorului Eduard
Caudella. In anul 1888, Enescu realizase deja un progres uimitor, surprinzându-l pe
Eduard Caudella, care le recomanda parinţilor să-l trimită să-şi continue studiile la Viena.
La vârsta de treisprezece ani, Enescu pleacă să-şi desăvârşească studiile la Conservatorul
din Paris, unde îi este recomandat lui Jules Massenet, creatorul operelor „Manon",
„Cidul" şi „Thais".
Prima creaţie a lui Enescu, care l-a conscrat în calitate de compozitor este „Poema
romana" şi a fost concepută la numai cincisprezece ani. O creaţie izvorâtă din inimă, din
dragoste pentru ţară, oamenii şi tradiţiile de care George Enescu, chiar şi departe fiind, nu
s-a despărţit niciodată.

Enescu, un îndrăgostit neînţeles

Marea dragoste a compozitorului a fost şi a rămas până în ultimele clipe ale vieţii
sale, Maria Cantacuzino, cea care i-a devenit soţie în 1937. Moştenitoare a unei vechi
familii aristocratice din Moldova, Maruca-aşa cum era alintată de cei dragi l-a întâlnit
prima dată pe Enescu la Sinaia, în Castelul Peleş, unde compozitorul era adesea invitat de
către regina Elisabeta a României.
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Maria se căsătorise, în 1898, cu Mihail Cantacuzino, fiul omului politic George
Grigore Cantacuzino, fiind bine primită
în cele mai înalte cercuri ale
aristocraţiei epocii, incluzând aici şi
Curtea Regala. Fire capricioasă, Maria
Cantacuzino, care moştenise două
proprietăţi monumentale în Bucureşti şi
la Tescani, se îndrăgosteşte de George
Enescu, îndepartându-se astfel de soţ şi
de cei doi copii.
În perioada interbelică, în jurul
Mariei Cantacuzino s-au iscat mai
multe controverse, printre care şi ipoteza unei relaţii foarte apropiate cu omul politic Nae
Ionescu. Însă idila dintre Maria Cantacuzino şi George Enescu se înscrie în galeria
marilor poveşti de iubire din universul muzicii clasice.
„După căsătoria lor din 1938, Maruca şi Enescu au locuit în clădirea din spatele
Palatului Cantacuzino, care îi rămăsese Marucăi după moartea soţului ei, Mişu
Cantacuzino. Enescu a preferat odăile mai liniştite şi mai modeste din spate. Îl deranja
monumentalitatea palatului, unde soţia sa ţinea celebrele serate muzicale. El era un om
foarte modest, un muzician care prefera să călătorească cu trenul la clasa a doua",
povesteşte muzicologul Viorel Cosma, cel care a scris nu mai puţin de 14 cărţi despre
George Enescu, într-un interviu acordat revistei Formula As.
Enescu a părăsit România în toamna anului 1946. Pentru el n-a fost o bucurie să
plece, era foarte legat de locurile lui. Dacă a făcut-o, a făcut-o pentru că se instaurase
regimul comunist şi începuse să anticipeze dezastrul care va urma. Călătorise mult,
stătuse de vorbă cu prieteni din Occident, care l-au pus în gardă.

Faţa necunoscută a vieţii lui Enescu
Pentru Enescu, Parisul a fost totuşi un exil, un loc în care s-a dus forţat de nişte
împrejurări. Timpul i s-a scurs dând lecţii de vioară şi compoziţie, ţinând conferinţe,
concertând. „S-a adaptat la viaţa franţuzească, pentru că era un om de lume, un om
sociabil, care se descurca cu lejeritate în cercurile înalte ale Parisului, avea maniere, era
plăcut la vorbă. Dar pot bănui că, pe undeva, l-a ros sentimentul izolării şi al dorului de
patrie. Prietenii spun ca avea des crize de melancolie. Locuia cu Măruca în Rue de
Clichy, la nr. 26. Dar mai inchiriase şi o vilă, Les Cytises, la Bellevue, la marginea
Parisului, unde mergea vara", mai adaugă muzicologul.
Proiectul care a acaparat timp de un sfert de veac întreaga forţă creatoare a
maestrului George Enescu este opera „Oedip". Din 1906 şi până în seara zilei de 10
martie 1936, când a avut loc premiera pe scena Operei Garnier din Paris, Enescu s-a
simţit, după cum mărturisea în amintirile sale, „un biet om pradă chinurilor îndurate
odinioară de martiri".
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Puţini ştiu că marele compozitor a avut un copil din flori, a fost înşelat de soţie şi a
murit în mizerie, într-o cameră de hotel din Paris. În casa părinţilor săi din Dorohoi,
Enescu a cunoscut o tânără menajeră, o femeie simplă, dar care l-a iubit foarte mult şi cu
care a avut o fetiţă, a mai povestit Cosma. Elena Dinu, fiica lui Enescu, a devenit mai
târziu croitoreasă la Opera Naţională din Bucureşti, a mai spus muzicologul. Maruca
Cantacuzino, soţia lui Enescu, a trebuit să accepte existenţa copilului din flori şi faptul că
marele compozitor îi trimitea fetei bani din Paris, unde s-a mutat în 1946.
Oficialităţile şi lumea muzicală au ştiut despre copilul neligitim al lui Enescu,
precum şi despre faptul că acesta a murit în mizerie, într-un hotel din Paris, din cauza
extravaganţelor soţiei sale.

Bolnav, cânta de dragul soţiei
O altă carte despre viaţa lui Enescu, „Destăinuri despre George Enescu" (Minerva, 1996),
este scrisă de Ilie Kogălniceanu, descendent al lui Mihail Kogălniceanu.
Cărţile lui Viorel Cosma şi Ilie Kogălniceanu, care a trăit în preajma
compozitorului, arată că Enescu a murit în mizerie, că Măruca îl obligă să cânte şi să dea
lecţii pentru a câştiga bani, chiar şi când era foarte bolnav. Viorel Cosma a povestit că
pentru Enescu era important să-i facă întotdeauna pe voie Mărucăi, „cea care a rămas
pentru el şi pentru alţii o prinţesă autentică: „La princesse aimee!".

„Cântăreţ de curte"
Ilie Kogălniceanu povesteşte în „Destăinuiri despre George Enescu" că muzicianul
a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, prinţesa Maruca Cantacuzino, în jurul anului 1907, dar
legătura lor a început prin anul 1914. Ea era căsătorită cu Mihai Cantacuzino, împreună
cu care avea doi copii. Enescu cânta deseori în prezenţa soţului Mărucăi la seratele
mondene din casele ei. „Enescu acceptase, n-avea încotro, poziţia de cântăreţ de curte în
casa Mărucăi", scrie Kogalniceanu.
In 1928, soţul Măruăai a murit într-un accident de maşină. Ea va păstra numele
soţului şi nu va renunţa la titlul de prinţesă după căsătoria cu Enescu din 1937. În
perioada relaţiei cu Enescu, Maruca a avut şi o legătură cu filosoful Nae Ionescu, ce a
durat şase ani. Enescu a suferit mult din cauza acestei situaţii.
George Enescu a trecut în eternitate în noaptea de 3 spre 4 mai 1955, la Paris, fiind
înmormântat în cimitirul Pere Lachaise. Maria Cantacuzino i-a supravieţuit încă
treisprezece ani, stingându-se din viaţă în Elveţia, în 1968.

Prof. ing. Barbur Maria
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(Prima parte)

Locuinţele din materiale naturale, moderne, dar inspirate din casele
tradiţionale, atrag din ce în ce mai mulţi beneficiari. Cu toate că cei mai mulţi
adepţi sunt în străinătate, există şi în România astfel de construcţii, ce au
reuşit să se remarce în comunitatea internaţională.
Casa Verde din România
Arhitectul Ileana Mavrodin a renunţat la
viaţa pe care şi-o construise în Canada, pentru a
se stabili în Cheile Nerei, în Caraş-Severin. Casa
Verde este un proiect arhitectural ecologic în
totalitate, oferă un microclimat sănătos,
reprezentând un mod de viaţă, în care tradiţionalul
se împleteşte armonios cu modernul.
Prima casă de cob din Canada
Această construcţie este prima casă de cob din
Canada, o colaborare între patru adepţi ai materialelor
ecologice, sprijiniţi de o echipă de voluntari. Casa este
ridicată în 1990, are o suprafaţă de 56 metri pătraţi,
este împărţită pe două niveluri, iar acoperişul se
sprijină în totalitate pe pereţii de chirpici. Preţul său
este de circa 56.000 dolari.
Locuinţa de pe malul apei, din Marea Britanie
Casa din imagine este ridicată în
Somerset, pe malul unui mic firicel de apă. Nu
cu mult timp în urmă, una dintre cele mai
artistice locuinţe naturale din lume era să fie
distrusă, deoarece micul fir de apă s-a
transformat într-un râu, aproape de a se revărsa.
Acoperişul este făcut din scânduri de cedru, iar
pereţii nordici şi estici sunt din baloturi de paie,
iar cei sudici şi vestici sunt decoraţi cu pânze de păianjen sculptate în cob.
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Casa ecologică nu trebuie să fie scumpă, SUA
Unele dintre cele mai frumoase căsuţe de
cob din orăşelul american Coquille, Oregon,
sunt ridicate de compania Cob Cottage.
Fondatorii Linda şi Ianto Evans, arhitecţi de
profesie, au ridicat prima casă de chirpici din
America de Nord înainte de anii ’90 şi
subliniază că astfel de locuinţe nu numai că
sunt înarmonie cu natura, dar costurile de
execuţie sunt şi extrem de scăzute.

Casa rotundă din Marea Britanie
Botezată „Back from the Brink” (trad:
întoarsă de la limită), această casă rotundă
este rezultatul colaborării dintre mai mulţi
oameni talentaţi şi creativi. Amplasată în
Slimbridge, Gloucestershire, casa de cob este
construită de compania Earthed World, iar
geamurile, uşa şi alte finisaje sunt concepute
de sculptorul în lemn Doug King-Smith.

Elev: Botiș Ioan, clasa a XII-a seral
Coordonator: prof. ing. Miclăuş Dorina
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7 lucruri pe care le poți învăța
de la persoanele perfecționiste
"Creierul este un organ minunat. Începe să lucreze din clipa în care te-ai trezit și nu se
oprese până nu ai ajuns la birou", spunea poetul american Robert Frost. Cu siguranță, nu se
referea la persoanele de tip A când a scris aceste rânduri. Determinate, competitive și motivate,
persoanele perfecționiste reușesc să facă tot ce îți propun. Lucrează cu pasiune și par să nu își
piardă niciodată din impuls. Am putea cu toții învață câte ceva de la ele.

Eșecul nu este o opțiune pentru persoanele perfecționiste
Dorința de a face lucrurile cât mai bine se transformă în
încercarea de a deveni cel mai bun. Pentru perfecționiști, dacă cineva
face un lucru mai bine decât ei, înseamnă că nu se străduiesc destul.
Încearcă să transformi task-urile într-o competiție pentru a te motiva
să devii mai bun.

Perfecționiștii se dedică total propriilor țelurilor
Fiecare lucru pe care îl fac perfecționiștii, îl fac cu un scop.
Fiecare pas și măsura pe care o iau îi ajută să se apropie de țelul propus.
Perfecționiștii nu fac nimic la întâmplare, ci totul este atent măsurat și
analizat.

Perfecționiștii profită de fiecare moment
Nu o să vezi un perfecționist pierzând vremea degeaba. Fiecare
clipă este folosită din plin pentru a îndeplini task-urile din ziua
respectivă, iar acest lucru se întâmplă atât la birou cât și acasă. Asta nu
înseamnă că persoanele perfecționiste lucrează non-stop. Scopul lor este
să facă fiecare moment să conteze.

Perfecționiștii urăsc vorba lungă
Unul din lucrurile care enervează cel mai mult un perfecționist
este vorba lungă. Din dorința de a-și maximiza timpul, acestora nu le
place să piardă minute prețioase cu discuții inutile. Perfecționiștii sunt
direcți, conciși și eficienți atunci când vorbesc cu alții și au pretenția
să primească același tratament de la interlocutorii lor.
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Perfecționiștii urăsc să aștepte
Dacă vrei să enervezi un perfecționist, tot ce trebuie să faci
este să întârzii la întâlnire. După cum spuneam și înainte,
persoanelor de tip A nu le place să piardă timpul. Din punctul lor de
vedere, cele cinci minute petrecute aștepând pe cineva ar fi putut fi
folosite într-un mod mult mai eficient. Fiecare minut pierdut este un
minut pe care nu îl vor mai recupera niciodată, iar asta îi enervează
la culme pe perfecționiști.

Persoanele perfecționiste sunt conștiincioase
Cuvinte precum "mai târziu" sau "destul de bun" nu
există în vocabularul unei persoane perfecționiste. Pentru
aceștia lucrurile pot fi ori corecte ori greșite și este extrem de
important pentru ei să fie de partea câștigătoare. Așa că,
muncesc din greu pentru a ieși în evidență și pentru a nu cădea
în mediocritate.

Persoanele perfecționiste sunt organizate
Persoanele de tip A își organizează fiecare zi cu mare atenție. Au o listă clară pe lucruri
pe care le au de realizat și nu se abat de la traiectorie până nu au îndeplinit fiecare sarcină. Pentru
ei nu există "voi face mai târziu" sau "hai să o lăsăm pe mâine". ACUM este cel mai bun
moment să lucreze la ceea ce și-au propus.

Eleva: Groza Alina, clasa a XII-a D seral
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Oul a fost dintotdeauna, chiar dinainte de a avea şi caracteristici religioase, un simbol al
creaţiei, al noii vieţi, inspirând din cele mai vechi timpuri numeroase legende şi poveşti, chiar o
întreagă literatură.
Din cultura românească, este suficient să amintim creaţiile a doi reprezentanţi de seamă:
sculptorul Constantin Brâncuşi şi poetul Ion Barbu,
opera lor culminând în jurul acestui subiect. Oul, este
considerat o formă geometrică ideală, o culme a
perfecţiunii.
Începuturile colorării ouălor se pierd în
îndepărtata epocă precreştina (înainte de Hristos), pe
vremea când Anul Nou se sărbătorea la echinocţiul de
primăvară, când ziua creşte şi devine egală cu
noaptea. În acele vremuri, ouăle colorate erau oferite
ca un dar ce simboliză echilibrul, creaţia şi
fecunditatea. Chiar şi mai târziu, la romani, ouăle
colorate chiar în roşu se numărau printre darurile
oferite la diferite jocuri şi ceremonii religioase. Acest
obicei al colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales de popoarele
europene şi asiatice. Spre deosebire de majoritatea ţărilor Europei, în care acest obicei s-a
restrâns zonal sau chiar a dispărut, în România s-a dezvoltat continuu, atingând adevarate culmi
artistice cu fiecare an care a trecut: s-a perfecţionat tehnica, s-au diversificat materialele şi a
sporit simbolistica motivelor.
Astfel, ouăle “încondeiate”, numite şi “împistrite” sau “muncite”, au rămas, la noi, o
dovada permanentă a păstrării unor datini, credinţe şi obiceiuri de Paşti transmise din generaţie
în generaţie, ca o particularitate etnică românească.
La încondeiere, se folosesc ouă de găină, care se vopsesc cu culori vegetale, acoperinduse iniţial cu ceară de albine.
Pentru pictarea acestora, este nevoie de o pană de gâscă, un pămătuf şi o chişita.
Chişita este o unealtă specială, făcută
dintr-o ţeavă subţire de metal, cu un diametru
atât de mic încât la interior să se poată fixa un fir
de păr de porc - pentru “scrierea” motivului.
Foarte interesantă şi surprinzătoare s-a
dovedit a fi inspiraţia artiştilor populari de a
descoperi acele plante din care se pot obţine
culori stabile şi deosebite.
Astfel, pentru roşu se folosesc coaja de
măr dulce, coajă frunze şi
flori de măr dulce.
Galbenul este dat de coji de ceapă, coajă
de mălin şi coajă de măr pădureţ.
Colorarea cu albastru se face prin fierberea florilor de viorele, iar verdele se obţine din
frunze de nuc, coajă de arin şi muguri de măr pădureţ.
Dacă este nevoie, se poate face şi un colorant negru, din coaja nucilor verzi sau coaja
lemnului câinesc
Ca tehnică, sunt două variante de pregătire a ouălor pentru încondeiere:
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fie se fierb înainte de vopsire,
fie se golesc de conţinut prin scoaterea albuşului şi gălbenuşului cu un dispozitiv
asemănător cu seringa.
Pentru ornamentare se foloseşte ceara caldă, cu care se schiţează desenul pe oul “alb”,
după care se scufundă în culoarea de fond pregătită dinainte. Dacă modelul are mai multe culori,
se scufundă oul pe rând, în culori din ce în ce mai închise, după ce se “scriu” motivele tot
succesiv. Pentru a îndepărta ceara, se pune - la final - oul aproape de o sursă de căldură şi se
şterge cu o pânză. Apoi, se unge cu ulei sau cu grăsime - pentru a-i da strălucire.

Eleva: Rus Mariana, clasa a XI-a A
Coordonator: prof. ing. Miclăuş Dorina
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Invenţiile străinilor par, de multe ori, să fie mai performante decât cele ale
oamenilor de ştiinţă români, însă există anumite descoperiri şi invenţii româneşti
care au schimbat definitiv viaţa a milioane de oameni din întreaga lume.
1. Injectia cu insulină – Nicolae Paulescu
Medicul român Nicolae Paulescu a descoperit, în
1921, hormonul antidiabetic secretat de pancreas,
numit ulterior „insulină”, după ce ajunsese în stadiul
final al cercetării încă din 1916, însă a trebuit să îşi
amâne anunţarea rezultatului din cauza Primului
Război Mondial. Omul de ştiinţă a demonstrat
eficienţa acestei substanţe în reducerea hiperglicemiei
şi a folosit insulina în tratarea diabetului. Cu toate
acestea, canadienii Frederick Banting si Charles Best
sunt cei care au primit premiul Nobel pentru izolarea
insulinei şi folosirea acestei substanţe în tratarea unui pacient.

2. Avionul cu reacţie – Henri Coandă
Inginerul român Henri Coandă a fost un pionier
al aviaţiei ce a inventat motorul cu reacţie şi a descoperit
efectul care îi poartă numele. Fizicianul român a absolvit
ca şef de promoţie „şcoala superioară de aeronautică şi
construcţii” din Paris, după care a efectuat experimente
aerodinamice şi a construit primul avion cu reacţie,
botezat Coandă 1910, prezentat la Salonul Internaţional
aeronautic din Paris, în 1910. Aparatul a atras imediat
atenţia publicului: nu avea elice, avea două aripi şi un singur loc, o lungime de 12,5 metri şi o
greutate de 420 kg, dar adevăratul motiv de uimire era sistemul de propulsie, ce a revoluţionat
construcţia motoarelor de avioane.

3. Gerovital – Ana Aslan
Medicul Ana Aslan s-a specializat în gerontologie şi a
condus Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie timp de 30
ani. Aceasta a accentuat importanţa procainei în ameliorarea
tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în
clinica de geriatrie, sub numele de Gerovital. Printre pacienţii care
au urmat tratamente cu Gerovital se numără J.F. Kennedy, Charles
de Gaulle, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin sau
Salvador Dali. De asemenea, Ana Aslan a inventat produsul
geriatric Aslavital, brevetat şi produs pe scară largă din 1980.
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4. Vaccinul antiholeric – Ioan Cantacuzino
După ce a obţinut titlul de Doctor în Medicină cu teza
„cercetări asupra modului de distrugere a vibrionului holeric în
organism”, medicul Ioan Cantacuzino a lucrat în Institutul
„Pasteur” din Paris, în domeniul mecanismelor imunitare ale
organismului. Întors în ţară, Cantacuzino a fondat „Institutul de
Seruri şi Vaccinuri”, laboratorul de medicină experimentală din
cadrul Facultăţii de Medicină, dar şi numeroase publicaţii de
specialitate. În urma cercetărilor, medicul a elaborat o metodă de
vaccinare antiholerică, numită „metoda Cantacuzino”, folosită în
prezent în ţările unde se mai semnalează cazuri de holeră.

5. Stiloul – Petrache Poenaru
Inginerul român Petrache Poenaru a
revoluţionat domeniul instrumentelor de scris prin
conceperea tocului cu rezervor, în 1827. Absolvent
al Politehnicii din Paris, Poenaru a brevetat încă
din timpul studiilor „condeiul portăreţ fără sfârşit,
alimentându-se însuşi cu cerneală”, instrument
datorită căruia se eliminau zgârieturile de pe hârtie
şi scurgerile de cerneală. Inventatorul tocului cu
rezervor a fost membru al Academiei Române, dar
şi primul român care a călătorit cu trenul, în 1831,
în Anglia.

Eleva: Reszler Daniela, clasa a XII-a D seral
Coordonator: prof. ing. Miclăuș Dorina
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A inventat dinamita cu prețul vieții fratelui său

Numele lui Alfred Nobel a rămas în istorie datorită celui mai prestigios
premiu din lume. Om de afaceri, chimist și inventator, Nobel are o poveste de
viață cu adevărată spectaculoasă. Numit de presa vremii ”negustorul morții”,
din cauza celei mai celebre dintre invențiile sale, dinamita, savantul suedez a
brevetat peste 350 de invenții.
Alfred Nobel s-a născut pe 21 octombrie 1833, la Stockholm. El a fost al treilea fiu
al cuplului Immanuel Nobel și Andrietta Ahlsell. Tatăl viitorului savant a fost la rândul
său un reputat om de știință și inventator al vremii, find descendent al celebrului savant
suedez Olof Rudbeck, iar mama sa provenea dintr-o familie bogată.
Anul în care s-a născut Alfred a fost dificil pentru părinții săi, care s-au confruntat
pentru prima dată cu falimentul. Dealtfel, falimentul și reinventarea carierei au fost două
constante ale familiei Nobel. Evenimentul s-a repetat și în 1837, Immanuel fiind obligat
să plece pentru un timp în Finlanda și Rusia pentru începe o nouă carieră. Andrietta a
rămas la Stockholm, unde a deschis o băcănie, pentru a-și putea
întreține familia.
Immanuel Nobel a înființat o companie în Sankt
Petersburg, care furniza echipament militar armatei țariste. În
timpul războiului Crimeei (1854-1856), el i-a convins pe
generalii ruși de utilitatea plasării unor mine acvatice pentru a
împiedica accesul navelor britanice.
În 1842, Immanuel și-a adus familia în capitala Rusiei,
unde copiii săi au primit o educație aleasă, studiind științele
naturii și limbile străine. La 17 ani, tânărul Alfred
(foto) vorbea fluent suedeza, rusa, franceza, engleza şi
germana, fiind deopotrivă şi de științele exacte, precum fizica și
chimia.
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După împlinirea vârstei de 18 ani, Alfred Nobel a plecat în Suedia, Germania,
Franţa şi Statele Unite. La Paris a avut șansa să lucreze în laboratorul renumitului chimist
francez Théophile-Jules Pelouze. Aici l-a întâlnit pe tânărul chimist italian Ascanio
Sobrero, care cu trei ani în urmă inventase nitroglicerina, un lichid exploziv deosebit de
puternic, însă foarte instabil. În SUA, Alfred și-a aprofundat studiile de chimie sub
îndrumarea profesorului John Ericsson, cel care a conceput și proiectat nava blindată
USS Ironclad, care a devenit faimoasă în timpul Războiului Civil American.
În 1852, Alfred s-a întors în Sankt Petersburg, pentru a lucra la compania tatălui
său. Afacerile lui Immanuel Nobel din Rusia s-au sfârșit prost. Compania lui a dat
faliment după Războiul Crimeii, iar el a fost nevoit să se întoarcă la Stockholm, împreună
cu doi dintre fiii săi, Alfred și Emil.
După ce s-a întors în orașul său natal, Alfred a continuat să studieze nitroglicerina.
Invenția savantului italian Ascanio Sobrero era considerată în epocă mult prea
periculoasă pentru a putea fi folosită în practică, deoarece exploda la variaţii mici de
temperatură sau presiune. Alfred era însă interesat de posibilitatea folosirii ei în
construcții și începe să lucreze la crearea unui explozibil cât mai stabil.
Aceste experimente au provocat un accident tragic. În 1864 a avut loc o explozie
cumplită la fabrica sa din Stockholm, care a dus la moartea a cinci persoane, printre care
și mezinul familiei Nobel, Emil, fratele lui Alfred.
Speriate de accident, autoritățile locale îi interzic să-și continue activitatea în oraș,
așa că Alfred și-a amenajat un laborator în apropierea Lacului Malaren, într-o zonă
izolată, fără așezări umane.
Norocul i-a surâs în 1867. După ce a încercat mai multe variante de combinații ale
nitroglicerinei cu diferite tipuri de substanțe, Alfred Nobel a descoperit varianta
câștigătoare: diatomitul. Amestecată cu nitroglicerina, această rocă sedimentară silicioasă
se transformă într-o pastă. După solidificare, noua substanță are aceeași forță de explozie
ca a nitroglicerinei, dar este mult mai stabilă și rezistă la șocurile mecanice, ceea ce
facilitează transportul și manipularea în condiții de siguranță. Alfred Nobel a denumit
noua substanță ”dinamită”, cuvânt care provine din grecescul dynamis (putere, forță).
Pentru a putea declanșa explozia, savantul suedez a brevetat un detonator bazat pe
aprinderea unui fitil.

”Cel mai bogat vagabond al Europei”
Deși a devenit celebru în epocă datorită dinamitei, Alfred Nobel s-a îmbogățit în
urma inventării unui alt explozibil, gelinita. Formată din nitroglicerină, azotat de potasiu
și rumeguș de lemn, gelinita este o substanță explozivă cu mult mai puternică decât
dinamita, fiind de asemenea inalterabilă în apă și puțin sensibilă la șocuri.
Deși nu a fost căsătorit niciodată și s-a dedicat permanent muncii sale, în viața lui Alfred
Nobel au existat cel puțin trei mari iubiri. Prima a fost în tinerețe, în Rusia, când se pare
că ar fi cerut în căsătorie o tânără, însă a fost respins. Mai târziu, Alfred a fost îndrăgostit
de Bertha Kinsky, o contesă austriacă, de care s-a despărțit după o relație scurtă. Cei doi
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au rămas însă prieteni, fapt certificat de schimbul de scrisori pe care l-au avut până la
moartea savantului. Ultima și cea mai lungă relație a sa a fost cu o florăreasă din Viena,
Sofie Hess, pe care chiar el o numea la un moment dat doamna Nobel.
Datorită pasiunii sale pentru călătorii, Victor Hugo l-a numit ”cel mai bogat
vagabond al Europei”. Când nu călătorea, savantul suedez lucra intens în laboratoarele
sale. Cu timpul, Alfred Nobel a deschis fabrici şi laboratoare în peste 20 de țări, iar până
la moartea sa, în 1896, el a a brevetat peste 350 de invenţii, printre care cauciucul
sintetic, pielea artificială şi mătasea sintetică.

”Negustorul Morții a murit”
Alfred Nobel nu s-a gândit că explozibilul inventat de el va fi folosit în principal în
scopuri militare. Celebrul inventator a dorit să ușureze munca și să salveze vieți, în
industria minieră și cea de construcții. Spre sfârșitul vieții, Nobel era un om foarte bogat,
dar opinia publică îi era în parte nefavorabilă. Cu toate acestea, puțini aveau curajul să
exprime acest punct de vedere.
În anul 1888, a murit Ludvig Nobel, fratele lui Alfred. Un ziar francez a făcut o confuzie
între cei doi și a publicat din greșeală necrologul lui Alfred Nobel, în care savantul
suedez era condamnat pentru invențiile sale. Titlul l-a pus pe gânduri pe marele
inventator: „Negustorul Morții a murit - Dr. Alfred Nobel, care s-a îmbogățit descoperind
mijloace fără precedent de a ucide alți oameni, a murit ieri”.
Pe 27 noiembrie 1895, în cadrul Clubului Suedezo-Norvegian din Paris, el a anunțat în
public crearea premiului care-i va purta numele. În plus, el a hotărât ca toată averea sa să
fie transformată într-un fond din care să fie răsplătite anual cele mai mari realizări în
știință, precum și eforturile făcute de o persoană pentru instalarea păcii pe planetă.
Ulterior premiul a fost divizat pe domenii precum literatură, fizică, chimie și medicină.
Savantul suedez a murit chiar anul următor în
1896 în urma unei hemoragii cerebrale, la San Remo, pe
când se afla într-o călătorie în Italia. Averea sa a fost
evaluată la 31.225.000 coroane suedeze – circa 250
milioane de dolari americani la valoarea de azi.
Începând din 1901 a început să se acorde celebrul
premiul. Acesta constă din: o medalie, o diplomă și o
sumă de bani, care la început a fost în valoare de 40.000
de dolari americani, apoi a crescut la 10.000.000 de
coroane suedeze, iar în iunie 2012 Fundația Nobel a
decis să reducă suma de bani la 8 milioane de coroane suedeze.
Elev: Pintea Laurențiu, clasa a XI-a A
Coordonator: prof. Rața Livia Natalia
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR WEB 2.0 PENTRU STIMULAREA
CREATIVITĂȚII ELEVILOR
"Scrierea creativă este un domeniu (la fel capictura și compoziția muzicală)
unde imaginația are șansa de a zbura liber" (Harmer, 2004)
Utilizarea calculatorului în procesul educațional a apărut ca o necessitate în contextul
actual al dezvoltării societății. Calculatorul este un ajutor excellent în procesul de predare –
învățare - evaluare. Prin intermediul calculatorului elevii pot să lucreze în ritm propriu și
feedback-ul activitățiilor este imediat. Astfel, tehnologia IT reprezintă un ajutor valoros în
desfășurarea procesului educațional pentru profesorii de limbi străine. Este util atât pentru elevii
prea timizi pentru a se implica în activități obișnuite la clasă, cât și pentru elevii care doresc să
învețe mai mult utilizând calculatorul. Există numeroase site-uri și intrumente IT care sunt
excelente pentru a încuraja autonomia elevilor.
Instrumentele Web 2.0 sunt cunoscute și utilizate frecvent de mulți profesori și elevi în
scopuri educaționale. Aceste instrumente online sunt foarte utile, ușurând colaborarea dintre
elevi și stimulând abilitățile de scriere creativă.
De asemenea, folosirea instrumentelor Web 2.0 la clasă adduce plus valoare procesului
de predare, ajutând foarte mult la rezolvarea unor exerciții interactive, la teme, proiecte sau pot fi
folosite ca instrumente de colaborare integrate în proiecte internaționale precum eTwinning sau
Erasmus +.
Gândindu-mă la scrierea colaborativă și la noile metode de stimulare a abilității elevilor
de scriere creativă, am descoperit câteva instrumente Web 2.0 foarte utile. Unele dintre ele le-am
folosit deja în proiectele mele eTwinning, Erasmus+sau la clasă.
ABCya! Story Maker (http://www.abcya.com/story_maker.htm) este un instrument
Web 2.0 distractiv și ușor de folosit, conceput
special pentru elevi. Utilizându-l, elevii pot crea
scurte povestiri prin adăugarea de cuvinte, imagini și
desene, apoi le pot salva și tipări.
Book Creator (https://app.bookcreator.com)
este un instrument de
colaborare pentru Chrome,
care oferă elevilor posibilitatea de a crea și împărtășii cu alți elevi cărți
electronice. De asemenea, acest instrument permite cadrelor didactice să
creeze o bibliotecă și să adauge elevi folosind un cod. Totul este privat,
elevii putând crea cărți chiar în biblioteca unui profesor. Elevii pot
importa fotografii, desena, adăuga text sau își pot înregistra propria
voce.
Un exemplu de utilizare a acestui instrument este povestea „The
Little Tiger”, creată de eleva Vicsai Melisza din clasa a IX-a A.
Little
bird
tales
(www.littlebirdtales.com) poate fi folosit
pentru a crea povești digitale, stimulând
scrierea creativă, ajutând la îmbunătățirea abilităților de a desena, de
a utilize tehnologia IT, pentru crearea unor proiecte la clasă, pentru
învățarea colaborativă sau pentru seminarii online. Acest instrument
oferă un cont gratuity pentru elevi și profesori, precum și șabloane
gratuite de planuri de lecții în limbile engleză, spaniolă, franceză și
italiană.
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ClassTools (http://www.classtools.net) oferă o varietate
de instrumente pentru a facilita învățarea limbilor străine întrun mod plăcut și distractiv. Profesorii au posibilitatea de a crea
activități, jocuri și chestionare pe care le pot folosi în clasă generând fișe de lucru, iar elevii își
pot crea propria galerie 3D cu imagini sau videoclipuri de pe net, ori fotografiile personale ale
acestora.
ZOHO (https://www.zoho.eu) promovează procesul de elearning și încurajează elevii să împărtășească articole, videoclipuri
sau idei în cadrul grupurilor de prieteni.
Există o mulțime de alte instrumente Web 2.0 care pot fi
folosite ca instrumente de stimulare a creativității elevilor și cred că fiecare professor le va găsi
pe cele care sunt potrivite nivelului elevilor săi.
Indiferent de vârstă, fiecare elev se va bucura de acest tip de instrumente Web 2.0: cei
mai mici, deoarece au posibilitatea de a desena și adăuga imagini, iar elevii mai mari se pot
bucura de utilizarea tehnologiei la clasă, în scop educațional.

Bibliografie:
- Harmer, J. (2004). How to teach writing (HOW) (ediția a 2-a.). Harlow: Longman,
Pearson Education.
- Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching with DVD (Longman
handbooks for language teachers) (ediția a 4-a). Harlow, Anglia: Pearson Longman
ELT.
- http://www.abcya.com/story_maker.htm
- https://app.bookcreator.com
- www.littlebirdtales.com
- http://www.classtools.net
- https://www.zoho.eu

prof. Boje Lidia Monica
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DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI

Un sas cu glas de bas cam gras și ras pe nas sta la taifas de-un ceas la parastas despre un
extras din pancreas.
Capra calca-n piatra, piatra crapa-n patru,
crape capul caprei in patru precum a crapat piatra-n patru.
Capra neagra calca-n clinci. Clinciul crapa-n cinci,
crape capul caprei-n cinci, precum a crapat clinciul-n cinci.
Capra paste langa casa, Capu caprii crape-n sase!
Capra noastra n-are lapte, Crapa-i-ar coarnele-n sapte!
Capra-n piatra a calcat Piatra-n patru a crapat,
Povestea s-a terminat!
Duc in bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud oac, nu e
rac, nu-i gandac, nu e cuc, nu-i brotac, il apuc, il hurduc. E tot drac.
Eu pup poala popii, popa pupa poala mea.
Cosasul Sasa când coseste, cât sase sasi sasul coseste. Si-s sus si-n jos de casa sa,
coseste sasul si-n sosea. Si sase case Sasa-si stie. - Ce sansa!... Sasa-si spuse siesi
Un cocostârc s-a dus la descocostârcarie, unde se descocostârcareau si alti cocostârci
nedescocostârcariti, ca sa se descocostârcareasca de cocostârcaria lui.
Fata fierarului fierbe fasole fiarta fara foc fiindca focul face fum..
Un vultur sta pe pisc cu un pix in plisc.

Pililong cu pila lunga si-a pilit pila pe dunga, punga-n pila, pila-n punga, Pililong cu
pila lunga si-a pilit pila pe dunga.
Fluture pe punte, fluture sub punte.
Lega-i caii de coama, de coada, de cuile scarii podului popii.
12.
Bucur si Bucura se bucura ca Bucurel e bucuros in Bucuresti. Bucura-te cum s-a
bucurat Bucuroaia cand s-a intors Bucurel bucuros de la Bucuresti.
Elev: Nagy Paul, clasa a XI-a Cp
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"Muzica este graiul sufletului. Ea stârneşte în noi, nu
instinctele, ci gândurile cele mai profunde."
Ludwig van Beethoven
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Sfaturi care-ți vor prinde bine

Orhideele sunt unele dintre cele mai vândute flori de ghiveci din țara
noastră, și nu numai. Fie că ați cumpărat-o sau ați primit-o cadou trebuie să știți că
orhideea nu este o plantă foarte pretențioasă dar are reguli stricte de îngrijire care
trebuie respectate cu sfințenie.
De multe ori, din dorința de a îngriji cât mai bine aceste plante, iubitorii de
flori adeseori le udă excesiv, le mută din ghiveci prea des sau le aplică prea multe
tratamente, ceea ce poate duce la pierderea plantei. Dacă floarea dumneavoastră a
ajuns însă în acest stadiu trebuie să știți că există câteva metode prin care o puteți
readuce la ”viață”.
„Prima cauză care afectează orhideea este udatul excesiv. Este extrem de
periculos să udăm prea mult substratul de orhidee fiindcă punem în pericol
sănătatea frumoasei plante. Când turnăm prea multă apă, aceasta împiedică
oxigenul să pătrundă în rădăcini. În plus, atunci când expunem rădăcinile la apă în
exces vor putrezi și nu vor mai putea să absoarbă nici substanțele nutritive și nici
măcar apa.
Orhideea ne arată când este prea udată iar primele semne vizibile sunt
frunzele care se dezvoltă din ce în ce mai greu și care în cele din urma se
îngălbenesc. Partea bună este că dacă ați făcut această greșeală există șanse să
salvați orhideea însă doar dacă aceasta mai are măcar câteva rădăcini neputrezite.
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Pașii de urmat pentru revitalizarea unei orhidee care a fost udată în exces:
1. Puneți ușor ghiveciul cu orhideea pe-o parte și scoateți rădăcinile din vas,
iar apoi curatăți-le de compost.
2. Dezinfectați în alcool lamele unui foarfece de tăiat via. Analizați rădăcinile
și tăiați-le pe acelea care au putrezit.
3. Scurgeți apa de pe farfurioara pe care a stat ghiveciul și apoi spălați ambele
recipiente. Aveți grijă ca acestea să fie șterse și uscate pentru pasul următor.
4. Într-un recipient (eventual o sită), amestecați pământul special pentru
orhidee cu apă de la robinet. Totodată aveți grijă ca apa în exces să se
scurga din recipient.
5. Umpleți primii 3 cm de la fundul ghiveciului cu pământ umed și apoi puneți
planta în ghiveci. Ulterior adăugați compost peste rădăcini.
6. Puneți orhideea la locul ei obișnuit. De acum înainte udați planta doar când
pământul din primele straturi (3-6 cm) este uscat. De asemenea, înlăturați
apa în exces care se scurge în farfuria de sub ghiveci.
De acum înainte, udați corect orhideea de 2 ori pe săptămână, abundent,
lăsați-o circa o oră să își absoarbă apa necesară, apoi îndepărtați apa din farfurioară
sau din mască.
Cea de-a doua situație, în care rădăcinile sunt deja putrezite are de asemenea
salvare. Trebuie doar să le tăiați complet și să înmuiați planta în cărbune activat
mărunțit. După aceea, orhideea se pune deasupra pământului din ghiveci pentru ca
tăierura să se cicatrizeze. Atenție! Planta nu trebuie udată!
Sursa: agrointel.ro

Elev: Constantinescu Darius,
clasa a XIII-a B seral
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îți va spune ce îți stă pe conștiință
și nu poți renunța, care este patima ta

Testul japonez al vieții este un test
ultrarapid al desertului care îți va arăta acel
„ceva” la care nu vei putea renunța
niciodată în viață. Imaginează-ți că ai mers
zile întregi prin deșert. Ești extrem de
obosit, căldura este insuportabilă, iar
resursele tale de apă aproape s-au epuizat.
În călătoria ta în deșert ai alături de tine
cinci animale:
o VACĂ, un CAL, un LEU, o MAIMUȚĂ și o OAIE

Din păcate, ți-a rămas doar o cantitate limitată de apă, insuficientă pentru ca tu și
toate animalele care te însoțesc să supraviețuiți și să ieșiți cu bine din deșert. Dacă
rămâi fără apă, veți muri cu toții în deșert. Dacă vrei să mai scapi vreodată din deșert,
ești nevoit să iei o decizie radicală: va trebui să lași un animal în deșert pentru ca restul
să supraviețuiască și să meargă mai departe.
Pe care dintre cele 5 animale îl lași în urmă?
(Poți să folosești orice logică dorești, orice motive îți trec prin cap pentru a-l
păstra/ a-l păăsi, însă nu pierde din vedere când și la care dintre animale ai renunțat)
Ți-au mai rămas 4 animale. Soarele deșertului arde, iar proviziile de apă sunt și
mai puține decât ai estimat tu inițial. Îți dai seama că, pentru a ieși din deșert, trebuie să
lași un alt animal în urmă.
Pe care îl lași în urmă?
Îi-au mai rămas trei animale. Ai ajuns la oază, însă observi că oaza a secat. Nici
urmă de apă și nicio speranță de a mai găsi vreo nouă sursă de apă. Nu ai altă variantă
decât să lași încă un animal în deșert.
Pe care îl lași în urmă?
Mai ai cu tine două animale. După un drum istovitor și toropitor, poți întrezări
marginea deșertului la orizont. Din nefericire, pentru a ajunge la marginea deșertului,
apa este suficientă doar pentru tine și un singur animal.
Pe care îl lași în urmă? Care este cel pe care l-ai luat cu tine până la ieșirea
din deșert?
Proba deșertului este decisivă. Cărui animal îi spui „la revedere” pe parcurs și
care este cel pe care îl păstrezi cu tine până la ieșirea din deșert?

44

Revista şcolară “Paşi spre viitor” - nr.17/2018 – ISSN 2067-7871

SEMNIFICAȚIILE TESTULUI JAPONEZ
Testul de față are la bază arhetipurile japoneze, deșertul în sine reprezentând
una din cumpenele sau greutățile cu care ne confruntăm în viață, iar fiecare din cele 5
animale semnificând un aspect al vieții. Ordinea în care sacrificăm animalele este
echivalentă cu importanța pe care o acorzi acelor lucruri pentru tine. Animalul la care ai
renunțat primul reprezintă aspectul vieții cel mai puțin important pentru tine. În schimb,
animalul pe care l-ai păstrat până la ieșirea din deșert reprezintă aspectul vieții cel mai
important pentru tine, cel la care nu vei renunța chiar și cu prețul celorlalte.
Prin urmare:
Maimuța reprezintă iubirea, acea persoană pe care o iubești și față de care te
simți cel mai aproape în această viață. Maimuța reprezintă aspectul vieții în care ai
investit cele mai profunde sentimente.
Daca ai renunțat la maimuță = ai renunțat la iubire
Oaia reprezintă bunăstarea și prosperitatea, abundența și confortul financiar, tot
ceea ce îți oferă în mod practic și material siguranță și protecție.
Dacă ai renunțat la oaie = ai renunțat la bunăstarea material
Leul reprezintă mândria și curajul
Dacă ai sacrificat leul = ți-ai sacrificat mândria
Vaca reprezintă nevoile tale de bază, necesitățile primare, toate acele lucruri
primordiale (și aparent insignifiante fiindcă le ai!) de care ai nevoie pentru a simți în
largul tau.
Dacă ai sacrificat vaca = ți-ai sacrificat nevoile tale primare
Calul reprezintă pasiunea vieții tale.
Dacă ai sacrificat calul = ți-ai sacrificat pasiunea vieții tale
Animalul pe care l-ai păstrat reprezintă acel aspect al vieții fără de care nu ai
putea trăi și la care nu ai putea renunța niciodată. În funcție de animalul pe care ai ales
să îl păstrezi, acest lucru poate însemna pentru tine iubire, bunăstare, mândrie, nevoile
tale primare sau pasiunea vieții tale.

Elev: Bizo Anamaria
clasa a XI-a A
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(Prima parte)
Câteva sfaturi utile de la un vraci, despre semnele din jurul nostru pe care trebuie
să le observăm:
1. Când mergi pe drum și vezi o pană, care stă pe pământ, ia-o acasă. Ai putea să o
pui într-o vază, să o atârni sau pur și simplu să o pui pe un raft. Aceasta este un
amulet care îţi va proteja casa.
2. Strânge pietre de pe albiile râurilor. Ele posedă energie și putere.

3. Din toate puterile încearcă să-i ajuţi pe ceilalţi. Dacă nu le poţi dărui fericire,
măcar nu le face rău.
4. Pentru aţi realiza visul, uneori este destul un singur pas. Nu îţi fie frică de
greutăţi. Ele sunt și vor fi întotdeauna!
5. Primul tău principiu în viaţă este să refuzi să faci cuiva rău. Gândește-te.

6. Atunci când vei deveni sursa de fericire pentru cineva, atunci vei fi cel mai fericit
om de pe pământ. Însă dacă ai devenit sursa de nefericire pentru cineva, vei fi
primul cel nefericit.
7. Măcar o oră în zi stai în liniște. Ea îţi este la fel de necesară precum este
comunicarea.
8. Abilitatea de a iubi este cel mai important lucru pe care îl face un om pe pământ.

9. Nu arunca gunoiul în apă. Duhul apei poate să se înfurie. Aruncă mai bine pâine,
lapte sau bănuţi.
10. De obicei, noi numim trecutul vremea glorioasă din viaţa noastră. Este o greșeală.
Este foarte important să înţelegem că fiecare moment din viaţa noastră – este
acel moment din aur.
11. Nu există religia și credinţa perfectă. Există un singur Dumnezeu.
12. Dacă vrei să schimbi lumea, începe de la tine.

13. Există o vorbă în popor: nu mușca mâna celor care te hrănește.

14. Viaţa este o perioadă de timp foarte scurtă. Nu o pierde în lacrimi, certuri, curvie
și alcool. Ai putea să faci bine, să dai viaţă copiilor, să te odihnești și să faci alte
lucruri foarte frumoase.
Elev: Mărieș Bogdan, clasa a XI-a Cp
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Ce vezi în imagine te definește.
Spune-mi ce ai ales să îţi spun cine ești.

Crezi că știi clar cine ești? Sau nu ai o idee definita a acţiunilor tale și cauţi o
explicaţie pentru multe lucruri care și se întâmplă? Acest test care durează fix două
secunde îţi va răspunde la multe întrebări.
Rădăcini

Dacă după prima privire ai văzut niște rădăcini, înseamnă că ești introvert. Atunci
când ești criticat, tu accepţi și interpretezi totul constructiv. Pentru tine acestea sunt ca
niște sfaturi, care te vor ajuta să devii mai bun. Nu-ţi imaginezi viaţa fără disciplină.
Morala și principiile sunt întotdeauna pe primul loc. Aceasta te ajută să fii un om liber și
să obţii ceea ce-ţi dorești. Ai tendinţa de a te autoperfecţiona. Ai întotdeauna părerea
proprie, greu de schimbat. Ești un om raţional și încăpăţânat.
Copaci

Dacă ai văzut mai întâi copaci, fii sigur, ești extrovert. Poţi fi amabil cu oamenii,
dar n-o să permiţi niciodată ca cineva să ţi se urce în cap. În ceea ce privește persoanele
apropiate, tu ești întotdeauna sincer și devotat. Atitudine, pe care o aștepţi în schimb. Se
poate spune că ai cerinţe foarte mari faţă de ei. Pentru ca cineva să-ţi câștige încrederea,
el trebuie să se străduiască foarte mult. Ai ceva aparte, care îi atrage pe oameni. Însă
deseori, acest mister rămâne nedezvăluit pentru majoritatea.
Buze

Ești o persoană calmă. Știi să depășești greutăţile, dar preferi să le eviţi. Gândurile
tale au o flexibilitate deosebită. Chiar dacă ești un om înţelept, poţi fi și naiv. Și nu e
vorba de prostie, ci mai degrabă de o încredere prea mare în oameni. Tendinţa
permanentă de a vedea în ei doar binele. Cei din jur te pot crede slab și că ai nevoie de
ajutor, dar de fapt, nu este nici pe departe așa. Bunătatea nu este slăbiciune, este partea
ta forte. Oamenii apropiaţi pot avea încredere în tine. Ei vin la tine după sfaturi, pe care
chiar le urmează.
Elev: Trif Nicolae, clasa a XI -a Cp
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