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Editorial

Qvo vadi, profesores...
Azi, în România, meseria de profesor,
pe lângă fapul că este prost plătită este şi
prost văzută. A fi dăscăl, categorie ce
circumscrie aici toate categoriile de cadre
didactice: educator, învăţător, profesor,
asistent, preparator, profesor univeritar ş.a.),
ţine de har, de un anumit gen de de vocaţie,
categoric specială, practicată numai în
virtutea unor „simţăminte speciale”. Este, fără
îndoială, o meserie al cărei câmp lexical
categorizează noţiuni precum: tact pedagogic,
răbdare, dăruire, "metodă" capacitate
excepţională de empatie cu mediul predispus
formării intelectuale.
În general opinia publică observă la
modul cel mai subiectiv cu putinţă doar o
parte a activităţii didactice, identificând
pozi ia “ex cathedra” cu lucrul efectiv la
clasă. Din fericire (!) există o multitudine de
activităţi, mai puţin vizibile, dar absolut
necesare. Practic activitatea unui dascăl se
împarte în două părţi: partea văzută şi partea
nevăzută, asemeni, fară să exagerăm, unui
asiberg.
Deasupra se regăsesc, din acest punct
de vedere, toate tipurile de activităţi cu elevii
de la educaţia formală, care urmează
traiectoria impusă la nivel naţional,
reglementată de minister şi până la cea
extraşcolară privită ca educaţie non-formală,
incluzând activităţi de tipul excursiilor,
taberelor, atelierelor de lucru etc.
Activităţile şcolare includ procesul de
predare şi cel de evaluare - fie ea scrisă sau
orală. Acestea sunt prevăzute în fişa postului
cu 18 ore (în cazul profesorilor) şi 25 de ore
(în cazul educatorilor şi învăţătorilor.
Activităţile
extraşcolare,
evident,
se
realizează în afara acestor ore. Aici intră şi
pregătirea suplimentară a elevilor pentru

examenele naţionale sau pentru participarea
la olimpiade. “Sub apă”, partea nevăzută a
aisbergului, dacă ne referim la activitatea
educatorului, ea
cuprinde trei procese:
proiectarea, predarea şi evaluarea şi nu în
ultimul rând, o parte extrem de importantă ce
ţine de luarea de decizii cu asumare
răspunderii acestora. Nu mai punem în
discuţie ce include proiectarea: (întocmirea
planificării anuale, întocmirea planificării
unităţilor de învăţare, întocmirea proiectelor
didactice sau a schiţelor didactice etc.).
Dincolo de toate aceste activităţi, care
ţin strict de munca la clasă, există şi alte
lucruri de care trebuie să ţină cont un
educator: cunoaşterea psihopedagogică a
elevilor, pentru ca în funcţie de
caracteristicile descoperite să aleagă metodele
cele mai eficiente de lucru. Nu trebuie să
uităm nici de partea de mentorat, oferirea
exemplului personal, colaborarea cu părinţii
elevilor pentru a implica şi familia în
demersul coerent de dezvoltare a copilului.
Parcă n-ar fi îndeajuns de împovărat
cu un asemenea volum de muncă, diverse
comisii şi comitete, întocmirea de rapoarte,
proceduri şi iar rapoarte, îi sunt solicitate
aproape zilnic, încât măsura răbdării îi este
demult depăşită.
Aproape respins de societate şi văzut
ca un consumator de resurse bugetare,
retribuit la limita sărăciei, umilit şi cu drepturi
călcate în picioare, chiar dacă ele sunt
câştigate în instanţe, dascălul, prin atributul
său unic – vocaţia – îşi dă măsura valorii întrun destin eminamente nobil, continuând să îşi
ducă la bun sfârşit menirea, chiar dacă zilnic
se întreabă:

Qvo vadi, profesores...
Prof. dr. Frânc Sorin Mihai.

”Reclama şi

influenţa ei aspura
consumatorului”

Colegiul
Economic
„Nicolae
Titulescu” din Baia Mare a organizat
în anul 2011 un Concursul Naţional
intitulat ”Reclama şi influenţa ei aspura
consumatorului”.
Concursul constă în prezentarea
unor filmuleţe prin care elevii fac
reclamă sau antireclamă la un produs
sau la un serviciu de pe piaţă, fără însă
a da numele producătorului.

În cadrul etapei judeţeane din
acest an a concursului, desfăşurată pe
data 10 mai 2011, elevul Gherghel
Daniel din clasa a 13- a E, sub
îndrumarea d-nei prof. ing Dorina
Miclăuş, a reuşit să impresioneze juriul
cu antireclama intitulată „Alcoolul .. .
<Prietenul> trădător” obţinând locul I.

Dar un numai această reclamă a
avut succes la acest concurs. Sub
îndrumarea d-nei prof. ing. Maria
Barbur elevii: Cozma Ionuţ şi Demian
Gabriel din clasa a XII - a au atras
atenţia cu antireclama „Fii conştient,
nu dependent!
Stop drogului! Stop
morţii!“ obţinând locul II.
Prima ediţie care a fost ediţie
judeteană s-a desfăşurat acum patru
ani de zile, iar elevii care au participat
atunci au ţinut în mod deosebit să poată
participa şi la o ediţie naţională, astfel
că anul acesta este prima ediţie a
concursului de reclame „Reclama şi
influenţa ei asupra consumatorului”.

Concursul de reclame a debutat
în urma cu patru ani în Maramureş, însă
anul acesta s-a desfăşurat pentru
prima oară la nivel naţional. Liceeni din
toată ţara au participat cu creaţii
originale, ei fiind nevoiţi să îşi
demonstreze talentul în realizarea unor
reclame sau antireclame la diferite
produse fictive.

Etapa naţională a concursul s-a
desfăşurat
în
perioada
19-20
octombrie, prima zi fiind dedicată
creaţiilor venite din ţară, în timp ce în
cea de-a doua zi liceenii băimăreni şi-au
expus filmuleţele de promovare.

Elevii prezenţi în sală au putut
juriza, pentru acordarea premiilor de
popularitate, de creativitate, de spirit
persuasiv şi premiul special din partea
juriului.
Toţi elevii s-au prezentat bine,
au fost cam şase reclame foarte bune
din cele 17 vizionate şi din cele trimise
la distanţa. Mai mult, membrii juriului
au apreciat trei dintre ele în mod
deosebit,
acestea
fiind
aproape
pregătite ca să intre pe micul ecran.
Reclamele
şi
antireclamele
realizate au primit note din partea
juriului, iar la final, cele mai bune au
fost premiate. Şi elevul Babiciu
Bogdan din clasa a XII-a A a
impresionat juriul cu antireclama
„Spune nu <Fumatul>” obţinând locul
al II-lea.
Punct ochit, punct lovit!

prof. ing. Dorina Miclăuş

Sub această temă s-a desfăşurat în
acest an Balul Bobocilor la colegiul nostru.
Emoţionaţi dar în acelaşi timp
nerăbdători, într-un decor de toamnă colorată,
cu frunze, dovleci şi multă veselie, „bobocii”
au urcat pe scena Sălii Polivalente pentru a ne
face dovada talentului lor. Au fost ajutaţi şi
de atmosfera din sală şi de prezentatorii
Persida Cherecheş şi Bogdan Babiciu.
Profesorii şi colegii prezenţi le-au fost alături
pe parcursul probelor pe care le-au avut de
„trecut”.

Bobocii s-au prezentat într-un mod
personal, fiecare pereche improvizând câteva
versuri care au cuprins principalele lor
calităţi.
La proba de dans melodiile au fost
variate, concurenţii etalându-şi cunoştinţele
atât pe ritmuri de vals, muzică populară dar şi
muzică modernă. La această probă s-au văzut
rezultatele orelor de repetiţii, titlul de Miss şi
Mister Best Dancer 2011 fiind câştigat de
Maria Horel şi partenerul ei Alexandru
Bogdan.
Nici proba surpriză nu le-a pus
probleme deosebite tinerilor concurenţi.
Aceştia au făcut declaraţii de dragoste, au
trecut de proba de mimă, mersul cu oul în
lingură sau mersul în sac la fel de uşor, titlu
de Miss şi Mister Popularitate 2011fiind
revendicat de Alina Cozma şi Andrei
Rezmiveş.

Creativitatea concurenţilor a fost pusă
în valoare prin scenete, muzică şi bună
dispoziţie. Bobocii care au câştigat titlurile de

Miss şi Mister Originalitate 2011sunt Cristina
Beşicuţă şi Thomas Naghy, iar cei mai
creativi au fost consideraţi Lăcrimioara Vlad
şi Ştefan Enache. Umorul de care au dat
dovadă i-a premiat pe Irina Pop şi Andrei
Doboeş cu titlul de Miss şi Mister Funny
2011.
Premiul cel mare, Miss Boboc 2011 a
fost câştigat de Maria Gherasim iar titlul de
Mister Boboc 2011 i-a revenit lui Flaviu
Mureşan.
Pentru a scădea din emoţiile
concurenţilor, în pauza dintre probele de
concurs, pe scenă au apărut componenţii
ansamblurilor de dansuri populare Doruleţul
şi Chechişelul, trupa Four Music, Lorin Bonta

cu melodii pe ritmuri folk, Alexandru Cânţa
cu a sa „Rugăciune”, un grup de elevi cu
momentul artistic „Vocea Transilvaniei”, şi
nu în ultimul rând, parada de coafuri realizate
de clasele de estetică. Nu trebuie uitaţi nici
ceilalţi organizatori, chiar dacă ei au ajutat
din spatele cortinei: elevi din clasele a XII-a
şi a 13-a liceu rută progresivă.

Chiar dacă numai doi sunt marii
câştigători, fiecare concurent este la rândul
său un învingător, fie şi numai pentru că a
participat la această competiţie.
Succes
în
continuare
tuturor
BOBOCILOR !
prof. ing. Liliana Culic

E iarna din nou si spiritul sarbatorilor ne invaluie. Parca mai mult ca in oricare alta
perioada a anului ne dorim nu doar sa primim ci si sa facem o bucurie. Acest lucru ne-a
determinat pe noi, profesorii de la Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare(Director Prof.
Ing. Mircea Carausan, Prof. Fodo Daniela, M.I. Bodnar Daniela, Prof. Hauler Coralia, Prof.
Span Mihaela) alaturi de elevii claselor XII B, 13 C, 12 B sa aducem in sufletele copiilor
bucuria sarbatorilor de iarna.
In data de 9 decembrie, am poposit la Scoala Generala Pentru Copii cu Deficiente
Nr.2 Baia Mare unde am impartit cadouri copiilor din clasele a VI- a, a II – a si grupele de
prescolari (sindrom Down si autism).

Am fost impresionati de entuziasmul si bucuria pe care ne-au impartasit-o. Acesti
copii ne-au demonstrat ca lucrurile simple au o valoare inestimabila daca sunt facute din
suflet si daruire. Aceasta vizita ne-a adus unul dintre cele mai frumoase prileje de bucurie.

m.i. Bodnar Daniela

Cerbii
A fost odată ca-n poveşti
Un cerb, o ciută şi doi iezi
Care au fost alungaţi
Din poiana cea de brazi.
Erau cât pe ce să moară
Să fie mâncaţi de fiară
Dar au fost salvaţi
De trei oameni înarmaţi.
Care au omorât lupii
Au luat cerbii şi puii
Şi i-au dus într-un sat
Le-au dat drumul şi-au plecat.
S-au întors peste un an
Şi i-au văzut pe un deal
Unde era o poiană
Cu umbră şi multă hrană.
Pe un deal cum nu mai este
"Dâmbu Mare" se numeşte
Într-un sat liniştit
"Şişeşti"este numit.

Furtuna
Afară ceaţa s-a lăsat
Şi norii se adună
Iar vântul nu a încetat
Şi-ncepe o furtună.
Iar vântul bate dintr-o parte
Rupând copacii-n două,
Şi animalele speriate
Fugeau să nu le plouă.
Şi fulgerul care venea
Ardea ce-i stă-n cale
Şi tunete se auzeau
Răsunând în vale.
Iar clopotele încep să bată
Furtuna s-o alunge,
Şi parcă totul dintr-o dată
Încet, încet se sting

Eleva: Ciocotişan Lenuţa
Clasa a XIII -a B

Noaptea iată s-a sfârşit

Şi soarele răsare

Cu raze ce vin din nesfârşit
Şi luminează-n cale.

Răsare soarele încet
Cu raze mii, ce vin îndată
Ce alungă întunericul

Şi zi se face-n dată.

Iar gâzele adormite
Revin la o nouă viaţă

Şi plantele ofilite

Încep să se înalţe.

Eleva: Ciocotişan Lenuţa
Clasa a XIII -a B

Nu putem să nu comunicăm
Ing. Sălăgean Gabriela
Comunicarea este inevitabilă „non-comunicarea este imposibila”; conform acestui principiu
tot omul comunică, orice comportament are valoare comunicaţională, indiferent dacă există sau nu
indici, semne sau semnale.
”Comunicarea este inevitabilă”- evidenţiază faptul că orice comportament are valoare
comunicativă şi este inevitabilă
Comunicarea este inevitabilă poate fi considerată formula-slogan a Şcolii de la
Palo Alto.” Într-o situaţie de interacţiune, ea exprimă faptul că orice comportament are valoarea
unui mesaj, deci este o comunicare. Gesturile, mimica, poziţia corporală, chiar şi tăcerea sunt acte
de comunicare ce vehiculează o semnificaţie. Precizarea referitoare la necesitatea existenţei unei
situaţii de interacţiune este foarte importantă pentru a înţelege faptul că principiul inevitabilităţii
comunicării opereaza numai atunci când două persoane interacţionează. Dacă vom admite că, într-o
interacţiune, orice comportament are valoarea unui mesaj, cu alte cuvinte, că este o comunicare,
urmează de aici că nu se poate să nu se comunice, indiferent dacă se vrea sau nu. Activitate sau
inactivitate, vorbire sau tăcere, orice are valoare de mesaj. Asemenea comportamente influenţează
altele, iar acestea, la rândul lor, nu pot să nu reacţioneze la comunicări şi prin însuşi acest fapt să
comunice.” (Watzlawick, Une logique de la communication).
Această axiomă are sens numai în condiţiile în care înglobăm în sfera comunicării şi
transmiterea neintenţionată de informaţie, ce se realizează prin intermediul indicilor. Dacă
acceptăm că orice comportament are o anumită valoare comunicativă, că nu doar mimica şi
gesturile, ci şi absenţa lor este elocventă, vom putea accepta uşor această axioma.
Comunicarea nu are loc numai atunci când este planificată sau conştientă. Comunicăm
numeroase mesaje chiar şi atunci când nu avem intenţia de a comunica şi nu suntem mereu
conştienţi de ceea ce comunicăm. Comunicăm în mod constant şi în mai multe moduri. Variaţiile de
ton, de ritm, accentuarea unor cuvinte, expresia feţei, gesturile etc. sunt componente ale
comportamentului de comunicare, având anumită semnificaţie. Ele accentuează şi precizează
mesajul comunicat sau, dimpotrivă, pot avea un efect perturbator (de exemplu, atunci când semnele
verbale şi cele neverbale vehiculează mesaje contradictorii).
„Non-comunicarea este imposibilă” se poate traduce prin faptul că orice comportament
exprimă ceva despre emiţător, chiar şi absenţa mimicii şi a gesturilor. Poziţia corpului, coloraţia
obrazului, strălucirea sau opacitatea şi orientarea privirii, expresia gurii şi nenumarate alte indicii,
unele aproape insesizabile dar totuşi percepute subliminal, ne oferă indicaţiile metacomunicaţionale
necesare pentru a descifra semnificaţia reală a tăcerii sale. Observatorul atent va confunda cu greu o
tăcere admirativă cu una plictisită, tăcerea meditativului cu cea a mâniosului aflat pe punctul de a
exploda, tăcerea stingherită a celui ce nu ştie ce să spună cu cea încăpăţânată, sfidătoare a omului
care nu te consideră demn de un răspuns, tăcerea primei întâlniri cu cea din sala de aşteptare a
tribunalului, dinaintea pronunţării divorţului etc. “Cel care işi ţine buzele lipite, vorbeşte şi cu
varful degetelor”, spunea, pe bună dreptate Freud, confirmând avant la lettre concluzia
paloaltistă.Comunicarea nu se mai reduce astfel la limbajul verbal şi, mai ales, la intenţionalitate.

Comunicarea nu este un proces care începe undeva, iniţiat de cineva, ci mai mult o matrice
care înglobează toate activităţile umane. Copilul comunică în burta mamei sale fiind, şi chiar
naşterea sa este un fapt de comunicare (înregistrat oficial sub numele de "certificat de naştere").
Curajoasa formulă a lui Bateson, "părţile sunt egale cu întregul" începe astfel să capete sens,
trimiţând la un univers în care nimic nu există separat sau deconectat şi în care dihotomiile clasice
minte-corp, substanţă-formă, spirit-materie îşi pierd din putere.

Din acest punct de vedere, doi oameni care vorbesc, de exemplu un profesor şi un student,
nu sunt decât expresiile vizibile ale unui ansamblu care comunică, ansamblu constituit din toate
persoanele prezente (unul priveşte visător pe fereastră, altcineva îşi aranjează părul, alţi doi ascultă
perfect concentraţi, etc), dar şi din felul cum acestea sunt aşezate, modul cum arată încăperea,
gradul de luminozitate, sunetele de pe hol şi chiar, pentru amatorii de subtilităţi astrologice, poziţia
Lunii în acel moment, în semnul Scorpionului. Mulţi oameni sunt atât de convinşi că a comunica
înseamnă să vorbeşti, încât îmi vine, pentru a contrabalansa această opinie, să spun că lucrurile stau
exact pe dos. A comunica înseamnă să asculţi. Desigur, e o afirmaţie parţial adevărată. A comunica
înseamnă să emiţi / să vorbeşti şi să receptezi / să asculţi. Oamenii adoră să fie ascultaţi deoarece
au o nevoie profundă de a fi acceptaţi. Pentru a fi acceptaţi, trebuie să fie înţeleşi. Iar pentru a fi
înţeleşi, trebuie ascultaţi când se exprimă.
Să afirmi că, în zilele noastre, comunicarea este un proces vital pentru orice societate nu mai
este o noutate pentru nimeni. Semnele de întrebare apar în momentul în care suntem puşi în situaţia
de a transmite cu adevarat ceva cuiva. Fie ca acest "cuiva" este partenerul de viaţă, un membru al
familiei, un coleg de muncă, un prieten sau o cunoştinţă întâmplătoare. Eficientizarea comunicării
este principala problemă în construirea şi menţinerea relaţiilor de orice natură. Noi comunicăm doar
atunci când intenţiile, conştiente sau reuşite se transmit şi sunt înţelese de receptor. Comunicarea
verbală şi intenţională reprezintă doar vârful unui iceberg uriaş, care închide într-o unitate întregul
comportament al unui individ integrat organic într-o totalitate cuprinzând alte moduri de
comportament: tonul, postura, contextul. Evident, pentru nevoile analizei putem distinge „unităţi”
ale comunicării:
 mesajul (unitatea elementară),
 interacţiunea (o serie de mesaje schimbate între indivizi),
 modele de interacţiune.
Comunicarea „nu se aplică doar interacţiunilor umane, ci la fel de bine şi relaţiilor dintre
uman şi inuman, inclusiv muncii”, direcţiile pregnante ale acesteia fiind accentuarea interactivităţii,
mediatizarea schimburilor sociale, digitalizarea datelor de toate tipurile şi individualizarea
practicilor.

Comunicarea umană înseamnă curajul de a te oferi celorlalţi fără teama secătuirii. Cine
comunica se comunica, deoarece vine de la întâlnirea partenerului nu ca purtator de informaţii, ci
de mesaje multiple şi descifrabile.
Este imposibil să nu comunici deoarece o faci, şi atunci când spui ca o refuzi, prin celelalte limbaje
decat cel verbal. Spui mereu mai mult decât vrei. Distanţele dintre interlocutori, gesturile, obiectele
proprii, posturile sunt exemple.
În concluzie comunic, deci exist. În fond, comunicarea reprezintă un pretext. Un pretext
pentru a ne cunoaşte, pentru a cunoaşte, pentru a lucra în echipă, pentru a vorbi, pentru a folosi
cuvîntul ca un instrument care să ne apropie util, eficient şi constructiv de ceea ce se găseşte în
jurul nostru: să fim convergenţi în ceea ce spunem, gândim şi acţionăm.

Din istoria automobilului electric
Primele încercări de propulsie electrică sunt menţionate pe la începutul celui de-al patrulea
deceniu al secolului XIX. Primul automobil electric a fost construit de către omul de afaceri
scoţian Robert Anderson în 1832.
Americanul Thomas Davenport a construit o mică locomotivă electrică în anul 1835, un
model similar realizând şi scoţianului Robert Davidson în 1837 (prezenţa scoţienilor în istoria
vehiculelor electrice pare a fi un argument solid privind costul şi eficienţa acestora).
În anul
1834 Hermann von Jacobi instalează un motor pe un vapor cu zbaturi şi în 1838 pe unul cu elice.

Tramvaiul electric apare mai târziu, în 1879, şi este datorat americanului de origine
belgiană K.J. Depoele. Cunoaşte o evoluţie mult mai rapidă din cauza dezinteresului magnaţilor
din petrol şi industria constructoare de maşini faţă de acest segment. Este şi motivul pentru care
acest mijloc de transport perimat a dăinuit până azi. Prima maşină ce a depăşit viteza de 100 km/h
a fost electrică şi construită în Belgia în 1899 (105 km/h). Există informaţii precum că Tesla ar fi
instalat primul său motor electric pe un automobil în 1897 şi ar fi parcurs 800 km cu o viteză
medie de 151,246 km/h (şi maximă de 193 km/h), dar datele privitoare la reuşitele marelui savant
sunt ascunse cu mare grijă, iar ceea ce răsuflă nu poate fi verificat. În acel an, 1897, în New York
apar taxiurile electrice.
Începând din 1900, maşinile electrice se bucură de un extraordinar succes, ele fiind mai
numeroase decât cele cu abur sau cu benzină. Dar interese oculte impun declinul electricului ce se
face resimţit prin 1920. În 1966 congresul american recomandă construirea de vehicule electrice
pentru reducerea poluării aerului. Era doar recunoaştere semioficială a stadiului dezastruos al
mediului (cantitatea uriaşă a noxelor din aer şi a metalelor grele eşapate ce deteriorează apa şi
solul) şi nicidecum vreo schimbare de orientare economică (ba mai mult, specialiştii pot bănui
primele încercări ale scenariului „crizei” petrolului din 1973 – în 1950 industria petrolului
american a deţinut supremaţia mondială, dar în 1965 s-a înregistrat un uşor declin ce avea să se
amplifice după 1970).
In 1976 congresul american a produs „Electric and Hybrid Vehicle Research,
Development, and Demonstration Act” pentru a favoriza dezvoltarea de noi tehnologii pentru
baterii, motoare şi componente hibride. In acest timp însă, japonezii fac într-adevăr reale progrese.
Şi nu numai ei. Peste 1200 de fabrici sau ateliere au produs mii de modele de vehicule electrice.
Nici una dintre marile companii constructoare de autovehicule nu a ocolit capitolul propulsie
electrică, dar nu-şi pot permite decât o ieşire timidă pe piaţă pentru a nu perturba echilibrul
afacerilor îngemănate petrol – auto. Ultima găselniţă în materie este un model sport electric
denumit Tesla Roadster în varianta de bază şi cea Sport cu diferenţe semnificative: acceleraţie 0 –
96 km/h 3,9 respectiv 3,6; 248 respectiv 288 CP; 109.000 respectiv 128.500 usd. S-au vândut 150
exemplare. Automobilul este fabricat de Tesla Motors care
nu are nici o legătură cu savantul.

Urmează să apară un rival de la McLaren denumit P1-E la un preţ de numai 60.000 euro.
Privind lucrurile in ansamblu, observăm că din ce în ce mai mult se discută la televizor dar şi pe
diferite canale media, despre maşinile viitorului, maşinile hibrid şi cele electrice. Marile companii
precum Toyota sau General Motors renunţă treptat la combustibil şi încep să-şi transforme
mărcile de maşini în hibrizi. Pe de altă parte se pare că alte companii au profitat
de acest moment pentru a se lansa pe piaţă cu modele de maşini 100 % electrice.

Tesla, ё, Byd, Venturi sunt câteva companii care au intrat pe piaţa auto cu mărci 100%
electrice şi dacă vă gândiţi că aceste maşini nu se pot ridica la standardele celor pe benzină sau
motorină, vă înşelaţi. Venturi şi Tesla pot demonstra cu brio că şi un model electric poate avea
perfomanţe ridicate, cei doi intrând pe piaţa auto cu roadstere foarte capabile. Modelul Volage al
francezilor de la Venturi ajunge de la 0 – 100 km/h în numai 5 secunde şi poate atinge o viteză

maximă de 150 km/ora. În comparaţie cu Volage, Model S al celor de la Tesla poate ajunge
de la 0-100 km/h în 5,6 secunde şi are o viteză maximă ceva mai mare, de până la 195 km/oră.

De partea cealaltă, modelul ё va fi produs în Rusia şi va fi o maşină mică care se adreseaza
familiei, bazându-se mai mult pe autonomie şi pe preţul de achiziţie scăzut, la fel ca şi modelul e6
al celor de la BYD.

Cel mai probabil viitorul auto este electric, lucru recunoscut şi de marii producători
precum Renault care urmează să lanseze gama de maşini electrice Renault ZE sau de General
Motors care tocmai a lansat modelul electric
Chevrolet Volt.
Perfecţionarea mijloacelor de stocare a energiei electrice la bordul unui autovehicul au
impulsionat cercetările, concretizate în folosirea bateriilor performante pentru automobilele
electrice ca mijloc de propulsie
Între anii 2010 si 2011 au fost produse baterii cu ioni de litiu de mai mulţi producători
mondiali, iar în 2015 cantitatea produsă va duce la scăderea preţului. Toshiba intenţionează să
comercializeze bateria SciB (Super Charge Ion Battery) cu ioni de litiu, caracterizată prin putere
specifică elevată (pentru prestaţia motorului electric) şi de energie specifică notabilă (importanta
pentru autonomie) adaptabilă fie pentru vehicule hibride, fie pentru micile automobile urbane din
noua generatie. Siguranţa tipică a acestui tip de baterie cu ioni de litiu constă în curentul ridicat de
încărcare, fără riscul supraîncălzirii, care duce la o încărcare de 90 % în cinci minute. După 3000
de cicluri încărcare-descărcare pierderea de capacitate (deci de autonomie) este limitată la 10 %,
dar viaţa bateriei poate depăşi 5000 de cicluri în circa 12 ani.
Avantajele majore ale automobilului electric sunt consumul redus, poluare aproape de zero
în afara producţiei, eficienţă/randament foarte mare, accelerare instantă, zgomot foarte redus,
întreţinere uşoară prin eliminarea unei mari părţi a motorului clasic Otto, democratizarea
transportului prin lărgirea bazei de producţie a sursei energetice până la consumator.
Dezavantajele majore sunt costul ridicat, timpul de încărcare al acumulatorului relativ
mare, autonomia redusă de max. 160 km în cazul modelelor Leaf și Volt (în cazul Tesla ca. 200500 km). Acumulatorii îşi reduc capacitatea până la 50% şi chiar mai mult la temperaturi sub 10
°C şi peste peste 40 °C şi tind să se supraîncălzească şi chiar să explodeze în unele condiții. De
asemenea pot apărea diverse probleme legate de pornire în situaţii de temperatură foarte scăzută.
Un vehicul electric poate fi un succes dacă determină o schimbare socială atât la nivel
comportamental, individual, cât şi al autorităţilor. Un vehicul electric uşor, de exemplu, are
caracteristici care pot determina şoferii să abandoneze vehiculele convenţionale şi să le adopte pe
cele electrice pentru activitatea zilnică. Utilizatorul trebuie convins, la nivel individual, că nu este
nevoie să conducă un automobile de două tone, greoi în trafic şi dificil de parcat, având costuri de
exploatare mari, pentru a se deplasa singur pe distanţe mici, pentru treburile cotidiene.
Considerând automobilul electric ca una dintre soluţiile viitorului pentru dezvoltarea
durabilă a transportului individual sau comun în centrele urbane, el poate deveni actorul principal
al circulaţiei din oraşele secolului XXI.
Sursa: “Revista Ingineria Automobilului”

Prof. ing. Todoruţ Victor

Londonezii s-au trezit peste noapte cu un canion şi o cascadă chiar în mijlocul oraşului. Nu este
vorba despre o catastrofă naturală, ci este vorba de multă muncă şi mult talent din partea unui artist plin de
imaginaţie.

Londonezii au cu ce să se mândrească, cea mai mare pictură 3D din lume a fost realizată
chiar sub nasul lor. Pictura are scop publicitar şi a fost comandată de Reebook.
Numele artistului care a gândit opera de arta este Joe Hill, un tânăr londonez foarte
ambiţios care a mai realizat astfel de picturi urbane, atât în Londra cât şi în alte oraşe din Statele
Unite.
Trecatorii au putut să admire (sau să ocolească ) această iluzie optică care înfăţişează un
canion în care se varsă o cascadă imensă.
Mai mulţi colaboratori ai lui Joe Hill au colaborat pentru a crea o impresie cât mai reală a
acestei iluzii optice. Rezultatul a şocat trecătorii care s-au poziţionat pe direcţia acestei picturi 3D.
Joe Hill şi pictura urbană comandată de Reebook a intrat în Cartea Recordurilor, fiind cea
mai mare pictură 3D urbană realizată vreodată. Suprafaţa vopsită măsoară 1160.45 metri pătraţi

Elev: Copos Adrian
Clasa a XI-a D

Somnul de noapte este momentul în care corpul tău îşi încarcă
bateriile şi în care efectuează anumite sarcini de intreţinere. Mai exact,
somnul este perioada în care corpul tău se vindecă de toată oboseala şi
energiile negative acumulate pe parcursul zilei care tocmai s-a încheiat. Din
păcate însă, tot mai puţine persoane respectă programul celor 8 ore
obligatorii de somn, iar acest obicei pe termen lung are câteva consecinţe
destul de grave

1 Somnolenţa

.

Dacă nu dormi suficient pe parcursul
nopţii este foarte posibil ca în timpul zilei să
te confrunţi cu stări cumplite de somnolenţă
– sunt oameni care se plâng de faptul că nu
îşi pot ţine ochii deschişi atunci când se află
la birou şi că nu pot repara această problemă
nici măcar cu o cană mare de cafea. Privarea
de somn este vinovată de lipsa puterii de
concentrare şi randament într-un procent de
aproape 32%.
2. Probleme de imunitate
Sistemul tău imunitar are şi el de
suferit de pe urma privarii de somn, iar
numărul redus de ore de somn este asociat cu
scăderea nivelului de globule albe. Astfel,
studiile au demonstrat că persoanele care
obişnuiesc să doarmă mai puţin de 7 ore pe
noapte se imbolnăvesc mai uşor şi se
însănătoşesc mai greu.
3. Probleme de greutate
Când ajungi să dormi mai puţin,
organismul tânjeşte după alimente cu un
conţinut ridicat de zahar şi carbohidraţi.
Dereglarea meselor şi consumul de dulciuri
vor avea impact imediat asupra greutăţii, iar
odată dereglat metabolismul, este posibil să
te confrunţi mai târziu cu imposibilitatea de a
slăbi.

4. Lipsa motivaţiei
Atunci când dormi mai puţin te simţi
epuizat atât fizic cât şi psihic, iar cel mai rău
este atunci când în mintea ta ia naştere o
stare de letargie, de unde rezultă
imposibilitatea de a te simţi motivat în vreun
fel. Din cauza lipsei de somn, scade
considerabil şi nivelul de productivitate.
5. Apariţia stărilor de nervozitate
Lipsa somnului te face să devii mai
uşor de enervat, mai irascibil, de cele mai
multe ori din motive absolut minore.
Oamenii care dorm mai puţin reusesc cu greu
să facă faţă situaţiilor stresante şi să îşi
controleze temperamentul. Aceste oscilaţii
de comportament îţi pot strica relaţiile
sociale, cele de la locul de muncă şi chiar
relaţia cu partenerul de viaţă.
6. Urâţirea
Deşi nu pare să aibă vreo legatură,
lipsa somnului îţi schimbă atât aspectul pielii
cât şi cel al trăsăturilor. În plus, pungile şi
cearcanele pe care le ai sub ochi după o
noapte de nesomn, în mod sigur nu pot fi
acoperite cu uşurinţă.
Eleva Grad Roxana
Clasa: a XII-a A

Majoritatea adulţilor sunt atât de obosiţi şi de ocupaţi
încât nu mai sunt dispuşi să îşi petreacă timpul citind o carte
ci preferă mai degrabă să se uite la un film sau să petreacă
timpul pe internet. Din păcate însă, acest lucru este o mare
pierdere pentru oameni deoarece lectura vine însoţită de o
serie de beneficii.

1. Creierul lucrează mai intens

Lectura este un exerciţiu pentru creier – chiar şi câteva pagini citite dintr-o carte ajută la
păstrarea creierului într-o stare perfectă, stimulând activitatea acestuia. Când citeşti, te gândeşti
şi analizezi în profunzime anumite lucruri, ceea ce înseamnă că mintea ta se dezvoltă într-un mod
plăcut.

2. Scapi de stres
Atunci când citeşti o carte bună, te poţi transpune cu uşurinţă în acţiunea cărţii, uitând de
problemele cotidiene, care te macină în fiecare zi. Optează pentru cărţi de dragoste, fantasy sau
acţiune, mai ales atunci când te simţi foarte stresat şi încearcă să citeşti cel puţin 10 pagini în
fiecare seară, înainte de culcare.

3. Îţi îmbunătăţeşti vocabularul

Când citeşti cărţi de diverse genuri, înveţi cuvinte şi expresii noi, pe care nu le întâlneşti în
viaţa de zi cu zi, ceea ce înseamnă că vei avea un vocabular mai bogat. Partea bună este că nu ai
întotdeauna nevoie să consulţi dexul la fiecare cuvânt pentru că de cele mai multe ori poţi
deduce cu uşurinţă sensul cuvintelor.

4. Eşti protejat de boala Alzheimer
Lectura stimulează activitatea creierului, iar un creier care este pus la treabă în mod
constant, este ferit de boli grave cum ar fi afecţiunea Alzheimer. Studiile au arătat că persoanele
care se implică în diverse jocuri, care citesc sau completează integrame sunt mai protejate
împotriva bolilor care afectează creierul.

5. Sporeşte încrederea în sine

Când citeşti multe cărţi, din domenii variate, eşti mai sigur pe tine, pe cunoştinţele tale şi
astfel îţi vei dezvolta abilităţile de comunicare. Când te vei afla într-o discuţie şi vei fi stăpân pe
situaţie datorită informaţiilor acumulate din cărţile pe care le-ai citit, cu siguranţă vei avea mai
mult respect de sine.

6. Vei fi mai creative
Singura metodă prin care poţi deveni mai creativ este să te expui unor idei noi, iar acest
lucru îl poţi face cu uşurinţă citind anumite cărţi, din diverse domenii. Achiziţionează cărţi cât
mai variate şi studiază-le în amănunt.
Prof. ing.Toma Vasilica Ramon

Chandra Wisnu este un indonezian în vârstă de 57 de ani, afectat de o
boală extrem de rară, care i-a atras porecla de “Bubble Man”. Tot corpul îi
este acoperit de numeroase băşici de diferite dimensiuni, provocate, cel
mai probabil, de o anomalie a sistemului nervos care cauzează tumori ale
pielii.
Căsătorit şi tată a patru copii, Wisnu iese foarte rar din casă, iar atunci
când o face îşi acoperă faţa pentru a nu speria trecătorii şi de teama de a nu
fi ridiculizat de către aceştia. Conform tabloidului britanic The Sun,
bărbatul a început să dezvolte această afecţiune încă de la 19 ani. Cinci ani
mai târziu, spatele îi era deja acoperit de băşici, iar la 32 de ani Wisnu
avea tot corpul afectat.

Soţia sa, Nanik Tri Haryani, cea care a trăit alături de Chandra în
ultimii 33 de ani, îşi aminteşte că “atunci când boala a început sî îl
transforme, mi-a spus să plec şi să nu mă mai întorc. Însă am refuzat
pentru că am văzut cum el poate lupta cu boala. Asta mi-a dat şi mie
putere”.

Chandra s-a decis să arate lumii întregi suferinţa sa în speranţa găsirii unui remediu, mai
ales că şi doi dintre copiii lui au început să dezvolte aceeaşi boală.
Descopera.ro
Prof. ing. Maria Barbur

Dramaturgul german Gerhart Hauptmann scria cândva că "viaţa este prea
scurtă pentru a citi cărţi proaste". În cele ce urmează vă recomandam 10
dintre cărţile pe care nu ai voie să le ocoleşti de-a lungul unei vieţi.

1. Biblia
Biblia este cea mai cea cunoscută, citită şi tradusă carte din istoria omenirii. Este considerată
"Cartea Cărţilor" întrucât redă teme fundamentale şi general-valabile: eliberarea unui popor,
lupta pentru drepturi egale, rezistenţa permanentă la opresiune.
2. De veghe în lanul de secară (J.D. Sallinger)

Holden Caulfield este adolescent-problemă care fuge de acasă şi hoinareşte prin New York. Aici
întâlneşte mai multe personaje şi trece prin întâmplări care-l vor demoraliza.

3. Un veac de singurătate (G. G. Marquez)
"Un veac de singurătate" descrie istoria satului columbian fictiv Macondo. Acţiunea se
derulează pe o perioadă de peste o sută de ani şi prezintă ascensiunea şi prabuşirea familiei
Buendia.
4. În căutarea timpului pierdut (Marcel Proust)
Ciclul de romane "În cautarea timpului pierdut" e format din şapte volume, având peste 2.000
de personaje. Somerset Maugham a catalogat opera lui Proust drept "cea mai mare ficţiune din toate
timpurile până în ziua de azi".
5. Mizerabilii (Victor Hugo)
"Mizerabilii" este cel mai important roman al lui Victor Hugo, o scriere complexă despre lege şi
dreptate, bine şi rău, istorie şi religie, dar şi despre iubire.
6. Război şi pace (L.N. Tolstoi)
Scris în perioada 1865-1869, romanul înfăţişează conflictul dintre familiile Bolkonski şi
Rostov, fiind totodată o radiografie a societăţii ruseşti din acelor vremuri.
7. La răscruce de vânturi (Emily Bronte)
"La răscruce de vanturi" este singura carte scrisă de Emily Bronte în scurta sa viaţă. Romanul
despre povestea de dragoste impresionantă dintre Heathcliff şi Catherine a fost publicat iniţial sub
un pseudonim bărbătesc.
8. Micul Prinţ (Antoine de Saint Exupery)
Publicata in 1943 la New York, "Micul Print" este o frumoasa poveste poetica si totodata
filozofica, scrisă sub forma unui basm pentru copii.
9. Crima si pedeapsa (F.M. Dostoievski)
Este drama lui Raskolnikov, un student care pune la cale uciderea şi jefuirea unei bătrâne,
pentru a-şi rezolva problemele financiare, dar şi din dorinţa de a-şi demonstra că este îndreptăţit să
o facă
10. Bătrânul şi marea (Ernest Hemingway)
Carte pentru care scriitorul a primit Premiul Pulitzer (1953), "Bătrânul şi marea"
înfăţişeazăîinfruntarea dintre un bătran pescar şi un peşte uriaş, pe care se straduieşte să-l captureze.
Prof. ing. Raţa Livia Natalia

Bolile mintale au fascinat foarte multi cercetatori inca de la inceputurile medicinei. Se spune
despre schizofrenici ca aud voci, iar despre cei care dezvolta dubla personalitate ca pot sa “fie” in
acelasi timp 200 de persoane diferite. Mai jos prezentam cateva dintre cele mai cunoscute boli
mintale si efectele acestora.
Sindromul Antisocial

Cine evita intalnirile sociale este considerat antisocial. De
foarte multe ori aceasta expresie este adevarata si nu este
incadrata la capitolul boala. Pur si simplu lipsa de chef sau
problemele de zi cu zi ne fac la un momentdat sa nu ne dorim sa
socializam cu nimeni.
Exista in schimb o categorie aparte de “antisociali” care
sufera defapt de boli mentale. Sindromul persoanei antisociale
este prezent la foarte multa lume (la nivel global). Acesta se
manifesta prin izolare de lumea inconjuratoare intr-o lume in care individul se simte in siguranta.
De foarte multe ori, persoanele care sufera de acest sindrom isi gasesc ocupatii care sa nu
implice iesitul din casa, acestia fiind chiar violenti atunci cand oricine incearca sa-i scoata din
“vizuina” lor.
Din fericire boala este tratabila cu ajutorul terapiei, dar primul pas spre vindecare este ca
pacientul sa constientizeze in primul rand faptul ca are o problema, iar ulterior sa accepte indicatiile
terapiei.
Personalitatea multipla

Chiar daca acest lucru este foarte greu de dovedit, exista totusi termenul de personalitate
multipla, iar acesta este incadrat in general la capitolul boli mentale. Persoanele care se presupune
ca sufera de personalitate multipla dezvolta de la 2 pana la cateva sute de caractere, preluand de la
fiecare cateva ceva in functie de anumiti factori declansatori.
Cu totii cred ca am vazut filme in care diferiti actori interpretau roluri de psihopati, care ziua
sunt oameni de afaceri, iar noapte criminali in serie. In fapt, totul are o baza reala, iar persoanele
care sufera de personalitate multipla nu isi aduc aminte anumite momente din viata lor, deoarece
creierul nu asociaza anumite trairi cu altele ca fiind de la aceiasi persoana, ci defapt de la persoane
diferite.

Dislexia

Cei care sufera de dislexie nu pot sa citeasca deoarece vad literele din cuvinte aranjate intr-o
alta ordine decat cea corecta. Chiar daca exista multe exercitii
pentru a corecta acest sindrom (si rezultatele sunt vizibile in
unele cazuri) majoritatea pacientilor nu reusesc sa invete sa
citeasca deoarece creierul lor nu percepe cuvantul asa cum
ceilalti il percep.
In schimb, dislexicii sunt persoane extrem de intuitive,
inteligente si creative care se bazeaza pe invatare vizuala, multidimensionala. Dar, deoarece gandesc in imagini, ei au probleme
in ceea ce priveste simbolurile de orice fel, precum literele sau cifrele si cuvintele scrise.
Schizofrenia

Schizofrenia este o afectiune psihica cu evolutie indelungata, continua, intermitenta sau
remitenta a carei caracteristica esentiala o constituie disocierea
autista a personalitatii.
Hai sa recunoastem. De cate ori ai folosit cuvantul
schizofrenic? Sunt convins ca de foarte multe ori. Schizofrenicii
sunt cunoscuti pentru faptul ca aud voci. Bine, acum sa nu
confundam oamenii care au voci si se poate justifica concret acest
lucru, dar cei care aud voci, fara sa aibe nici un motiv, pot avea o
problema.
Schizofrenicii se manifesta in general non-violent, dar
exista diverse forme ale schizofreniei care implica si multa
violenta.
In prezent nu se cunosc motivele pentru care oamenii sufera
de schizofrenie sau de ce acestia aud vocile, ce cauzeaza acest
lucru si cum se poate vindeca. Ultimele studii arata totusi ca una dintre posibilele cauze ar fi
halucinatiile, iar de acestea se leaga multe dintre simptomele pacientilor.
Autismul

In ultima perioada s-au realizat foarte multe studii despre acest sindrom, care se pare ca
reprezinta o lupta a oamenilor de stiinta si a medicilor deopotriva,
deoarece au aparut si multe rezultate. Autismul reprezinta
incapacitatea
de
a
comunica
si
de
a
interactiona cu mediul
inconjurator si in general
este perceput la copii.
Totusi,
acest
sindrom este clasificat ca fiind o boala mentala, iar
medicii i-au acordat o atentie aparte din momentul in
care au fost inregistrate foarte multe cazuri in care
pacientii au fost recuperati.

Trebuie stiu ca si autismul sever poate fi intr-un final tratat, iar acesta nu reprezinta o
condamnare la moarte.

ADHD

ADHD este un termen care a devenit foarte popular in ultimii ani. Acesta poate fi tradus ca
hiperactivitate sau incapacitatea unei persoane de a
se concentra asupra unei activitati din cauza
agitatiei.
Practic, acest sindrom a fost descoperit
recent in cazul copiilor neastamparati si care nu se
pot integra in societate din cauza faptului ca sunt
prea agitati. Copiii cu ADHD nu sunt ascultatori si
in general intra in conflicte cu absolut toata lumea.
ADHD este din fericire tratabil, datorita
terapiei si in unele cazuri datorita medicamentatiei
specifice. Totusi acest sindrom a fost inclus in categoria boli mintale.

Mutismul
Exista foarte multe persoane care sufera de mutism. Acest sindrom apare in urma unei
traume foarte profunde. Banuiesc ca foarte multi dintre voi au auzit despre cazuri in care dupa un
accident sau dupa o crima anumite persoane nu au
mai putut vorbi. Sustin ca nu exista o explicatie
logica pentru acest comportament, iar studiile
realizate nu au fost concludente, deoarece creierul
functioneaza in parametrii normali, in schimb
pacientii nu puteau sa articuleze niciun cuvant.
Totusi, alaturi de terapie au fost
inregistrate foarte multe cazuri in care persoanele
care sufereau de mutism s-au vindecat.

http://www.yuppy.ro/articol/LifeStyle/4319/TOP-7-boli-mentale-ciudate.html
descopera.ro

prof. ing. Maria Barbur

Odată cu venirea sezonului rece, pielea capătă un aspect tern, este mai uscată şi îşi pierde din elasticitate.
Pentru ca tenul tău să radieze de sanatate si in mijlocul iernii, urmeaza cateva sfaturi simple si eficiente.

Fă baie cu uleiuri esenţiale

Cum ţi se pare ideea unei băi pline cu apă în care să torni câteva

picături de ulei de jojoba sau de migdale?

Pe lângă faptul că tevei simţi mai bine psihic şi vei scăpa de anxietate,

proprietăţile hidratante ale uleiurilor constituie un adevărat "balsam" pentru
pielea ta.

Bea multă apă
Hidratarea este principala regulă pe care trebuie să o ai în vedere în cazul

în care vrei să atingi un nivel de confort optim, şi nu numai în ceea ce
priveşte pielea.

Şi ceaiurile sunt la fel de bune, aşadar poartă mereu la tine o sticlă

plină cu apă sau ceai şi bea la intervale scurte de timp, chiar dacă nu simţi
neaparat nevoia.

Foloseşte umidificator

O soluţie ingenioasă este procurarea unui umidificator care să prevină deshidratarea şi să

păstreze un grad de umiditate potrivit pentru interiorul casei. Astfel ajuţi la imbunătăţiea aspectului
pielii, chiar dacă nu observi rezultatele imediat.

Nu uita de exfoliere
Cu toate că de multe ori nu realizezi importanţa unor reguli simple de beauty, dacă vrei să
araţi cât mai bine posibil nu trebuie să "uiţi" de ele. Exfoliază-ţi pielea o data pe saptămână, la dus,
pentru a inlatura celulele moarte si pentru a reda pielii aspectul proaspat si catifelat.

Alege cremele cu uleiuri

Cumpară mai degraba loţiuni şi creme pe bază de uleiuri, care vor

păstra pielea moale şi hidratată pentru mai mult timp. Observă pelicula de

strălucire pe care aceste uleiuri o conferă, întrucat de cele mai multe ori, majoritatea cremelor se
absorb destul de repede, lasând pielea mată.

Nu renunţă la protecţia solară
Nu renunţa la cremele de protecţie solara doar pentru că vara s-a terminat. Alege produsele

care garantează atât o hidratare intensivă, cât şi protecţie impotriva razelor UVA şi UVB.

Poartă mănuşi

În timpul iernii, pielea necesită îngrijire sporită, mai cu seamă tenul şi mâinile,

deoarece sunt cele mai "expuse" zone ale epidermei.

Aşadar, poartă mereu mănuşi şi aplică pe mâini un strat generos de cremă în fiecare
seară şi dimineaţă.

Renunţă la foehn

Încearcă să foloseşti mai putin foehnul. Spală-te pe cap seara şi

lasă părul se se usuce natural. Aerul cald poate provoca o mulţime de
neplăceri, mai ales în timpul iernii, uscând scalpul şi accentuând

fragilitatea firului de păr.

Ai grijă de buze
Iarna, linsul buzelor se dovedeşte a fi o mare greşeală,

deoarece buzele se crapă din cauza aerului rece şi încep să te usture.

Foloseşte des un balsam hidratant şi încearcă să nu-ţi mai umezeşti
buzele cu limba, mai ales când eşti afară.

Elev Persida Cherecheş
Clasa aXII-a A

FOI

Ingrediente:
• 12 ouă,
• 360 g. zahăr,
• 200g. făină,
• 8 linguri de nucă măcinată,
• 1 praf de copt
• esenţă de vanilie.
Din această compoziţie rezultă 4 foi care se coc pe hârtie, se pudrează cu făină şi se
suprapun.
Se îndepărtează hârtia iar una se glasează în zahăr caramel.
CREMA

250g. zahăr se caramelizează, se adaugă 500ml.apă, când fiebe mai adăugăm 150 g. de
zahăr. Separat se amestecă 60g. amidon cu 150 ml. lapte iar apoi se încorporează în siropul
caramel, amestecând 2-3 minute. După răcire se încorporează în 300 g. de unt spumat până
devine o cremă omogenă.
Se umplu foile cu crema rezultată lăsându-se puţină cremă pentru suprafaţă, iar foaia
glasată se aşează in mijloc.
BAROT:100 g.zahăr se caramelizează în care se adaugă 100g.nucă zdrobită,se răstoarnă pe
o placă de marmură unsă cu puţin ulei, după răcire se mărunţeşte cu merdeneaua obţinând
barotul care se presară peste suprafaţa prăjiturii.

FOI

Ingrediente:
• 12 ouă.360 g.zahăr,
• 250 g. făină,
• 1 praf de copt,
• esenţă de vanilie. Se obţin 4 foi care se coc pe hârtie.
CREMA:8 gălbenuşuri , 2 albuşuri şi 300 g.zahăr se bat pe abur până ce compoziţia se
îngroaşă bine. Se spumează 300g.unt în care se adaugă compoziţia rezultată şi 2-3 linguri de
cacao după preferinţă .
Se îndepărtează hartia de pe foile rezultate şi se umplu cu crema de cacao, se lasă la rece
câteva ore apoi se glasează în ciocolată neagră, decorându-se cu grătar din ciocolată neagră.
POFTĂ BUNĂ!!!
SUCCES!!!
m.i. Adriana But

Organismul nostru este obişnuit cu substantele şi germenii dăunători existenţi în alimente
şi în mediul înconjurător, astfel poate lupta impotriva lor. O parte din aceştia sunt eliminaţi direct,
însă mulţi dăunători rămân în celulele şi în ţesuturile din corpul nostru.
Pe termen lung, aceste substanţe afectează sănătatea şi slabesc sistemul imunitar.
De aceea dietele care sunt ţinute pentru detoxifierea organismului reprezintă pentru
foarte multe culturi, încă de sute de ani, o parte de bază a învăţăturilor cu privire la sănătate.
O terapie mai putin obişnuită, dar
totodată una foarte blândă şi uşoară, este
aceea cu ULEI. Aceasta este o metodă
tradiţional rusească şi se foloseşte în ritualurile
Ayurveda.
Bacteriile, germenii şi toţi dăunătorii din
interiorul cavităţii bucale pot să dispară
numaidecât prin clătirea acesteia cu ulei de
floarea soarelui sau de susan. Uleiul curăţă
fiecare colţişor din gură în care sunt depozitate
resturi de mâncare şi bacterii care nu pot fi
îndepărtate prin periajul zilnic.
Astfel şi echilibrul microflorei poate fi
restabilit, celulele se pot regenera, iar rinichii,
ficatul şi intestinele sunt prin această detoxifiere
sprijinite şi ajutate.
Eleva: Dragomir Alexandra
Clasa a XII-a A

Incursiune în … timp
Una dintre problemele majore cu care ne
confruntăm ca şi dascăli în procesul de
învăţământ este fără îndoială captarea atenţiei
celor pe care îi “şcolim”.

Pe vremea mea altfel erau elevii!!!
Adesea auzim astfel de oftări, din partea unor
colegi profesori. Nu-i aşa că uneori ne
aducem aminte cum, la o uşoară bătaie cu
degetul în catedră, toţi ne opream din şuşoteli
şi eram ochi şi urechi la explicaţiile ce le
primeam ?!
Tineretul studios de azi, este mai puţin
sensibil la astfel de modalităţi de a capta
atenţia, dar devin atenţi atunci când consideră
că ceea ce le transmiţi este interesant şi
important pentru ei.

industria respectivă. Auzeam deseori remarci
de genul: « Dar nouă, la ce ne folosesc
astea ?! ».
Şi atunci, mi-a venit ideea !!! Le-am
prezentat industria alimentară, fără utilaje.
Cum v-aţi descurca, i-am întrebat, dacă tot ce
“nu suferiţi” n-ar exista, sau ar fi la un nivel
foarte rudimentar ?

În sala de clasă, s-a făcut linişte. Atenţia a
fost ... captată.
Ceea ce urmează, este o colecţie de slide
– uri pe care o utilizez la discipina “Operaţii
şi utilaje în industria alimentară”, unitatea de
învăţare “Transportul materialelor solide”,
pentru a ... capta atenţia !

•Moara funcţiona datorită debitului de apă care
cădea pe roata special construită

Îmi aduc aminte cât efort depuneam la
început de carieră să le explic elevilor de la
domeniul
de
pregătire
INDUSTRIE
ALIMENTARĂ, în special fetelor, de ce este
important să cunoască şi utilajele din

•Aveam practic, un transport hidraulic sub
acţiunea gravitaţiei

Operaţia de
transport într-o
întreprindere,
presupune
deplasarea
produsului
dorit în locul
dorit

•Apa se deplasa datorită diferenţei de nivel, prin
canale naturale sau special construite

Aşa arătau utilajele dintr-o moară:

Ce avem la ora actuală în plus ?
Răspuns: MECANIZARE

Practic, totul se desfăşoară mecanizat:
inclusiv transportul cerealelor sau al făinii
rezultate în urma măcinării.

Efectul utilajelor de transport asupra proceselor tehnologice din
industria alimentară:

1. uşurează munca omului
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Efectul utilajelor de transport asupra proceselor
tehnologice din industria alimentară:

2. asigură un grad ridicat de igienă
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Efectul utilajelor de transport asupra proceselor tehnologice
din industria alimentară:

3. cresc productivitatea muncii

Igiena nu era punctul forte al vechilor
unităţi de morărit …
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Prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe

Protejarea PLANETEI este datoria fiecăruia dintre noi.
Nu trebuie să investeşti bani, doar puţină răbdare şi bunăvoinţă

Chiar

dacă noi, românii, nu
suntem obişnuiţi să sortăm gunoiul
menajer, hârtia ar putea fi exceptată de
talmeş-balmeşul
pubelei.
Strange
maculatura şi predă-o la un centru de
colectare.Vei salva un arbore de la tăiere!
Iar dacă gestul tău nu va rămăne singular,
împreună cu vecinii tăi ai putea lăsa în
picioare arborii de pe câteva hectare de
pădure.

Banala

coală A4 poate fi mult
mai raţional folosită dacă este scrisă
pe ambele feţe. Din păcate, ne-am obişnuit
să risipim cu uşurinţă foile de hârtie, iar
dacă ni
se propune să cumpărăm un
produs din hârtie reciclată, rămânem
impasibili.

B

ecurile economice nu sunt o
modă, ci un imperative al acestor
vremuri. Dacă ţi se par scumpe, fă o
socoteală a consumului lor de energie,
transform totul în bani şi vei vedea că ieşi
în mare câştig. Facturile tale de energie
vor fi mult mai prietenoase.

Atenţie

la toate pierderile de
apă din casă! Robinete defecte şi
vase spălate “la bucată” cu apa şiorond la
volumul maxim. Ce-ar fi dacă i-ai cere
soţului/iubitului tău să închidă robinetul în
timp ce se bărbiereşte, până când trebuie
să-şi spele faţa? Sau sî

faci acelaşi lucru până te masezi sub
duş?

Folosirea

raţională
a
detergenţilor poate fi un gest de
igienă, dar şi unul ecologic.
Dacăspeli vase, calculează mai
exigent
numarul
picăturilor
miraculoase care te fac să scapi de
grăsimea de pe farfurii. Astfel,
poluezi mai putin mediul şi produci
mai puţină apă reziduală.

Iubeşti natura şi declare asta oro

de câte ori vine vorba despre
ieşirile tale la iarbă verde. E
adevărat numai dacă în poiana
unde ţi-ai petrecut weekend-ul nu
rămâne stiva de gunoi, jarul de la
grătar şi câte şi mai câte.

Educă-ţi copiii, nepoţii sau copiii

prietenilor tăi, să respecte toate
darurile planetei şi să simtă
responsabilitatea pe care o are
fiecare individ în protejarea
mediului.

Eleva: Bianca Biro
Clasa a XII-a B

(Partea I)
Locurilor unde poţi admira cele mai fabuloase peisaje din lume sunt destinaţii cunoscute
cum ar fi Muntele Everest, cascada Niagara, Marele Canion, Alpii sau faimoasa insulă Bora Bora…
dar aceste destinaţii nu sunt o surpriză pentru nimeni, despre ele vorbesc toate ghidurile turistice şi
sunt de multa vreme în topul preferinţelor călătorilor din lumea întreagă. Şi totuşi, dacă ne gândim
la cât de mare este această minunată planetă, sigur mai sunt şi alte locuri care îşi aşteaptă vizitatorii
dornici să le descopere, să le admire şi să le fotografieze.
Setea oamenilor de cunoaştere, pasiunea pentru explorări şi descoperiri, pare să nu se
termine niciodată, de aceea epoca marilor descoperiri s-a transformat într-o perioadă de timp
incredibil de lungă, care încă nu a ajuns la final.
S-a făcut o trecere în revistă a doar câtorva astfel de locaţii mai puţin ştiute, iar subiectul
celor mai spectaculoase peisaje din lume este departe de a fi epuizat.

1. Erta Ale – Etiopia
Esploratorul britanic, Ludovico M. Nesbitt, în anul
1928, împreună cu doi italieni, au devenit primii europeni
care au “vizitat” ansamblul de vulcani Erta Ale, în cadrul
unei excursii temerare care prevedea parcurgerea a
aproximativ 640 de kilometri care traversau depresiunea
Danakil.
Erta Ale înseamnă în limba afar “munţii care fumegă”
şi este în fapt, un ansamblu din cinci vulcani, care formează
un arc de cerc de 80 de kilometri lungime. În ciuda peisajelor
stranii care îţi taie respiraţia şi a jocurilor de culori vii care se înfăţşsează în faţa ochilor, Nesbitt a
ramas insensibil, numind acest loc “un peisaj al terorii”.
Depresiunea Dankil care adăposteşte lanţul vulcanic Erta
Ale este o zonă care întruneşte condiţiile unuia dintre cele mai dure
locuri de pe Pamant: o câmpie parjolită, cu un conţinut ridicat de săruri
în compoziţia solului, care se află sub nivelul mării. În trecut, aceasta
făcea parte din Marea Roşie, până la ridicarea podişului Danakil.
În apropiere se află lacul Karum, nu foarte adânc, însă cu un
conţinut ridicat de minerale, lacul se află la 120 de metri sub nivelul
mării. Doar pentru o perioadă scurtă din an, acesta se umflă, iarîin jurul lui ţâşnesc izvoare fierbinţi.

2. Formaţiunile tsingy – Madagascar
Desprinse dintr-un peisaj parcă extraterestru,
formaţiunile calcaroase de pe insula Madagascar nu
sunt nici pe departe atât de inofensive precum par în
fotografii. Ascuţite ca nişte pumnale, acestea ating
înălţimi de până la 180 de metri. Orice mişcare greşită,
poate însemna pentru un temerar o moarte sigură. Deşi par
să alcătuiască un peisaj singuratic, lucrurile nu stau nici pe
Numită şi “Marea Insulă Roşie” datorită predominantei
culorii în sol, Madagascarul este un ecosistem unic. Pentru
că a fost izolat de continent cu aproximativ 120 de
milioane de ani în urmă, firul evoluţiei a urmat un

curs diferit, iar aici s-au dezvoltat specii unicat în lume. În prezent, acest ecosistem este ameninţat
cu dispariţia din cauza fenomenului accelerat de eroziune al insulei, o urmare previzibilă a
activităţilor umane nocive.
Platoul Ankarana, în nordul Madagascarului,
este un peisaj carstic prin excelenta. Formele bizare ale
stancilor se datoreaza ploilor abundente, in medie 1 800
mm precipitatii pe an. Calcarul a permis formarea unor
canioane adanci care adapostesc la randul lor intinderi verzi
de padure formata din baobabi, smochini si palmieri. Apa
s-a infiltrat pana in adancime, dand nastere unor grote care
expun stalagmite si stalactite ce sfideaza imaginatia, in
vreme ce lanturi de tunele si caverne subterane au ramas in
mare parte inca neexplorate.
Cu toate acestea, cel mai infricosator si, in acelasi timp, cel mai periculos peisaj se afla
la suprafata, chiar in inima insulei si este alcatuit din formatiunile tsingy. Acestea au fost
botezate dupa sunetul pe care il scot atunci cand sunt lovite, sunet care aminteste de cel al
clopotelor.

3. Izvoarele de la Pamukkale – Turcia
Orice calator neavertizat care ajunge in partea asiatica a Turciei, si, mai exact, in zona
Pamukkale, va fi surprins sa vada tocmai in acesta zona o
intindere mare de gheata. A ajuns la izvoarele de la
Pamukkale. Acestea se prezinta sub forma unor terase albe,
mari si valurite, presarate cu ochiuri de apa care reflecta,
in acelasi timp, cerul si peretii albi. Proprietatile
tamaduitoare ale apelor din zona strabat istoria, pana dincolo
de era noastra. In anul 190 i.e.n., Eumenes al II-lea, regele
cetatii grecesti Pergam a fondat orasul Hierapolis chiar pe
acest platou. Cunoscuta fiind pasiunea romanilor pentru ape
termale si bai, orasul a fost inclus in anul 129 i.e.n. in Imperiul Roman si descris ca fiind o statiune
balneara. Printre vizitatorii celebri s-au numarat si imparatii romani Adrian si Nero.
Dincolo de proprietatile terapeutice ale apelor termale, aici au fost descoperite doua
sanctuare, construite in antiteza. Unul apartine zeului intunericului si al mortii, Hades, iar celalalt,
aflat in apropiere, ii este inchinat lui Apollo, zeul soarelui, al muzicii si al medicinei. Amplasarea
nu este aleasa intamplator, ci marcheaza ideea de echilibru si compensatie care se aplica in viata
umana.
Pamukkale se traduce prin “castel de bumbac”, denumire care se explica perfect, cel
putin din punct de vedere vizual. Cu toate acestea, unii localnici
sustin ca nu forma stranie a inspirat numele locului, ci faptul ca in
trecut bastinasii obisnuiau sa isi usuce bumbacul aici. Tot acest
peisaj fantastic format din ziduri, inaltimi, terase si stalactite se
intinde pe o distanta de 2,5 kilometri lungime, avand o latime de
jumatate de kilometru. Culorea alba in care este zugravita
intreaga zona este data de continutul ridicat de var si de
minerale dizolvate, care se
regaseste in apa din izvoarele vulcanice fierbinti. Aproape tot ce
e atins de apa se acopera cu var, iar obiectele scufundate se
transforma in piatra in numai cateva zile. Mai departe, apa
curgatoare are misiunea de a acoperi in alb si dealurile dimprejur.
Straturi succesive s-au suprapus de-a lungul timpului pentru a
forma bizarele forme de relief pe care le admiram in prezent.
(Continuarea în numărul viitor)

Elev: Copos Bogdan
Clasa a X-a D

(Partea I)

Vedem destul de bine, auzim aşa şi
aşa, suntem capabili, să recunoaştem
mirosurile a câteva mii de subsţante
diferite, identificăm numeroase gusturi şi
avem o sensibilitate tactilă mare… Suntem
bine înzestraţi, nu-i aşa? Fără indoială, neam descurcat bine ca specie, în decursul
evoluţiei, scoţând tot ceea ce puteam
scoate din “echipamentul” cu care ne-a
inzestrat natura.
În ceea ce priveşte simţurile, în lumea animalelor există nişte capacităţi inaccesibile
nouă şi care ne fac să părem de-a dreptul subdezvoltaţi, prin comparaţie. Există specii care,
deşi se află mai jos decât noi pe scara evoluţiei au nişte însuşiri aşa de uimitoare, încât ne
lasă cu gura căscată şi ne trezesc simţul modestiei pe care l-am cam pierdut. Înainte de a ne
lăuda că noi suntem cei mai tari din toate punctele de vedere, n-ar strica să aflăm şi de ce
sunt în stare alţii: iată o lista de 10 astfel de "puteri" excepţionale ale unor animale.
1. Ecolocaţia
Ecolocaţia, prezentă la multe specii de
lilieci şi de delfini, este metoda lor de
navigaţie "pe neve": îi ajută să "simtă"
prezenţa obstacolelor în faţa lor, chiar dacă nu
le văd.

foarte redusă. Acum, să dăm şi omului ce-i al
omului: homo sapiens sapiens, cu creierul lui
deştept, a descoperit acest principiu şi l-a
aplicat în construcţia unor aparate, numite
sonare, folosite pentru detecţia subacvatică a
obiectelor.
2. Detectarea câmpurilor electrice

Aceste animale emit pulsuri de
ultrasunete (sunete de frecvenţă foarte înaltă,
pe care urechea umană nici nu le poate
percepe). Undele ultrasonice se izbesc de
obstacolul din faţă şi se întorc (principiul
ecoului) la emiţător, care află, astfel, că în
faţa lui se găseşte ceva şi ia o decizie în
consecinţă.
Un liliac, de pildă, îşi dă seama dacă
are de-a face cu o insectă (trebuie mâncată)
sau cu peretele de stâncă al peşterii, zidul
unei construcţii ori un om (trebuie ocolite).
Şi delfinii se folosesc de ecolocaţie, atunci
când înoată prin ape măloase, cu vizibilitate

Unul dintre factorii care îi fac pe
rechinii carnivori nişte prădători atât de
eficienţi este faptul că ei sunt capabili să
detecteze câmpuri electrice slabe care le
semnalează prezenţa, în apropiere, a unor
creaturi vii care le-ar putea sluji drept hrană.
Toate animalele emit astfel de
câmpuri de energie, rezultatul activităţii
bioelectrice din corp, dar nu toate sunt
capabile să recepţioneze aceste semnale din
mediul exterior.
Rechinii, însă, au celule speciale cu
ajutorul cărora percep aceste impulsuri,
transmise prin apă, treabă de care oamenii nu
sunt în stare (ati simtit voi in apa, vreodata,
prezenta unui peste de la nu stiu cati metri,
fara sa-l vedeti?) Atât de dezvoltat e acest
simt uimitor, încât un rechin poate descoperi
un peşte chiar dacă acesta e ascuns în nisip -

doar după slabele impulsuri electrice produse
de contracţiile muşchilor săi.

3. Receptori performanţi

Receptori de temperatură avem şi noi
- şimţim când aerul e cald ori rece - dar
suntem departe de performanţele pe care le
ating, în acestă privinţă, anumite specii de
şerpi.

Şerpii boa percep "căldura" (radiaţia
infraroşie) emisă de corpul unui şoarece aflat
la distanţă de mai mulţi metri şi se îndreaptă
cu precizie spre această potenţială pradă.
Organele de simţ corespunzătoare sunt
două, fiind localizate între ochi şi nări, de
ambele părţi ale capului, astfel încât un şarpe
le poate "simţi" cu precizie direcţia în care se
găseşte prada şi distanţa până la ea,
ajustându-şi fără greş unghiul şi viteza
atacului, drept care nu-şi greşeşte ţinta nici
măcar pe intuneric. (Intuneric e pentru noi,
care nu vedem în infraroşu. Şarpele, însă,
vede.)
4. Vederea în ultraviolet
În ochii noştri, o mulţime de păsări

undă imperceptibile pentru noi, ni s-ar părea
gătite în cele mai strălucitoare culori.
La fel şi insectele - sunt capabile să
vadă în lungimi de undă aflate în afara
spectrului vizibil. Cu alte cuvinte, acolo unde
noi nu vedem mare lucru, ele văd o mulţime
de detalii, iar acolo unde pare intuneric
complet, poate să fie, de fapt, destulă lumină
(ultravioletă, însă) şi destule lucruri de văzut pentru cei care vad în ultraviolet.
Asta nu însemnă ca noi nu folosim
vederea în ultraviolet: unele instrumente
astronomice de înaltă performaţă (precum
telescopul Hubble) captează, de fapt, imagini
în ultraviolet, pe care noi, însă , nu le putem
vedea ca atare. Imaginile cu pricina sunt
colorate, ulterior, de nişte tehnicieni, care le
dau diverse nuanţe din spectrul vizibil, astfel
să putem întelege şi noi ceva din acele poze.
5. Vederea pe timp de noapte

Unele mamifere - cele mai familiare
nouă fiind pisicile, dar trăsătura se regăseşte
şi la multe mamifere sălbatice - au fundul
ochiului
căptuşit
cu
o
membrană
reflectorizantă (numită tapetum lucidum),
care oglindeşte - şi deci amplifică - şi cea mai
slabă rază de lumină, dându-i astfel
posibilitatea să mai impresioneze o dată
celulele fotoreceptoare din retină.
Aşa se explică de ce, într-un intuneric
aproape complet, pisicile văd totuşi destul de
bine: membrana reflectorizantă - aceea care
face ca ochii să le strălucească în intuneric le
ajută să profite de orice firicel de lumină, fie
el cât de firav.
(Continuarea în numărul următor)

Eleva: Cherecheş Persida,
clasa a XII-a A
apar colorate în nuanţe terne, din gama
griurilor şi a brunurilor dar, dacă am vedea
aşa cum văd adesea păsările, în lungimi de

Se pare că ciorile sunt mai capabile să rezolve problemele decât maimuţele, mult timp
considerate cele mai inteligente animale de către cercetatori. Etologii neozeenladezi au creat o serie
de teste de inteligenţă pentru animale la care ciorile au obţinut un punctaj superior cimpanzeilor.
Echipa etologilor de la Universitatea din Auckland condusă de profesorul Alex Taylor a
supus unor teste de inteligenţă un număr de şase ciori. Rezultatele au fost cel puţin surprinzătoare
pentru întreaga comunitate ştiinţifică deoarece oamenii s-ar putea afla în ipostaza de a accepta că
aceste păsări sunt cele mai inteligente specii de pe planetă după om. Surpriza cercetatorilor a fost cu
atât mai mare cu cât ciorile au obţinut un punctaj mai bun decât cimpanzeii, consideraţi multă
vreme drept cele mai inteligente specii de animale după om.
Testele respective au fost adaptate iniţial pentru a testa gradul de inteligenţăţal maimutelor.
În premieră, etologii neozeenlandezi s-au hotărât să aplice ciorilor acest tip de teste avansate
folosite doar pentru primate.
Pentru a fi siguri de rezultatul neaşteptat, cercetătorii au prezentat ciorilor un nou test pentru
a cerceta asocierea acţiunilor logice ale acestor păsări. Toate ciorile au rezolvat testul cu maxim de
punctaj primind recompense constând în nuci şi alune. Cimpanzeii, în schimb, au ratat şi acest
ultim test obţinand un punctaj net inferior celui al ciorilor.

Sursa: New Scientist

Elev: Copos Bogdan
Clasa a XI-a D

Cascada Răchitele, Cascada Bâlea, Cascada Duruitoarea, Cascada Cailor sau Cascada Urlătoarea sunt
unele dintre cele mai impresionante cascade din Romania. Inconjurate de legende populare, aceste
cascade sunt puncte de atracţie pentru mii de turişti.

Cascada Răchitele
se afla în Munţii Apuseni, în
apropierea localităţii
Răchitele din Cluj. Are o înălţime de aproape 50 de
metri. Cascada mai este cunoascută şi sub numele de
Valul Miresei.

Cascada Duruitoare
este situată în Masivul Ceahlău. S-a format pe
pârâul Rupturii şi se află pe poteca ce duce de
la Durău la Cabana Dochia. Are o cădere de
apă de 100 de metri şi un debit de apa
impresionant. Zgomotul produs de aceasta
cădere de apă se aude de la mare departare, de
aici venind şi numele.
Cascada se afla la o altitudine de 1270
de metri, fiind cunoscută şi sub numele de
"Mireasca Ceahlăului", este una dintre cele
mai zgomotoase cascade din România.

Potrivit legendei, denumirea provine de la o
poveste veche care spune ca o mireasă a căzut
de pe stancile abrupte din zona unde este
cascada iar voalul ei a ramas agatat pe stanci.
In acel loc nuntasii s-au oprit si au inceput sa
planga astfel formandu-se cascada. In realitate
numele este atribuit formei cascadei care
seamana
cu
un
voal.
Cascada este fragmentată în două coloane de
apă. Prima coloană sapă prin eroziune praguri
care sunt marmite de eroziune numite "oalele
giganţilor". Cea de-a două coloană răsfiră apa
ca un adevărat evantai de la 5 metri înălţime.
Cascada Urlătoarea
se află în Munţii Bucegi şi este una dintre cele
mai spectaculoase cascade din România. Are o
înălţime de 15 metri şi este un punct de atracţie
pentru mii de turişti. Se află la Poalele Jepilor, în
Poiana Ţapului, la o ora de mers prin pădure.

Numele cascadei vine de la zgomotul pe
care îl fac apele în căderea lor. Legenda spune ca

Potrivit legendei, muntele Piatra Rea
era locul preferat al sătenilor unde să îşi ţină
hergheliile de cai în sezonul cald. Locul era
însă populat de urşi care încercau să găsească
o pradă uşoară. Astfel, caii erau încolţiţi
deasupra prăpastiei unde se află în prezent
cascada.

Cascada Bâlea
se află în Munţii Făgăraşului, la o altitudine
de 1200 de metri. Este cea mai mare cascadă
vuietul cascadei reprezintă plânsul unei păstoriţe,
copila jepilor bătrâni, care speriată de dragostea
a doi fraţi s-a aruncat de pe stânci.

Cascada Cailor
s-a format pe versantul nordic al Munţilor
Rodnei. Se află în apropiere de staţiunea
turistică Borşa, fiind situată la o altitudine de
1300 de metri, iar căderea de apă este de
peste 90 de metri. Este una dintre cele mai
spectaculoase cascade din România. Apa
rezultă din topirea zăpezii şi din ploi care se
adună într-un circ glaciar.
în trepte din România. Are o cadere de apa de
60 de metri.
Cascada Bâlea denumită şi Urlăatoarea Bâlei,
este situată între vârfurile Moldoveanu şi
Negoiu, pe cursul pârâului Bâlea. Cascada se
află la 9 km de lacul glaciar Bâlea putând fi
admirată şi din telecabină.

Elev: Mureşan Gabriel
Clasa a X-a D

Un ecologist pasionat a descoperit şi fotografiat în Munţii Gutâiului ceea ce pare a fi un Sfinx al
Maramureşului la o scară redusă, destul de asemănator cu cel din Bucegi.

Preşedintele Asociaţiei ecologiste Millenium din Baia Mare, Ilie Tudorel, a declarat pentru
Agerpers, că sfinxul este o creaţie inedită a naturii, descoperită în Cheile Tătarului, Munţii
Gutâiului, foarte aproape de barajul Runcu - Firiza, investiţie aflată în construcţie.
"Din nefericire, Sfinxul Maramureşului descoperit de noi va fi acoperit de apele barajului
Runcu - Firiza, imediat ce acesta va fi pus în funcţiune. Sfinxul care aduce cu înfăţişarea unui chip
uman seamănă mai degraba cu un cap de dac, fiind compus din roci de andezit dur, rocă greu
erodabilă. Probabil că forma actuală înseamnă milioane de ani până când apa a sculptat forma
vizibilă acum. Ar fi păcat ca această manifestare inedită a naturii să dispară sub apele învolburate a
barajului", a susţinut Ilie Tudorel.
Cheile Tătarului se afla într-o arie naturală protejată, fiind incluse în rândul monumentelor
naturii - categoria a III a -, fiind singurele chei de andezit din România. Obiectivul se întinde pe o
suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri şi se află în patrimoniul Direcţiei Silvice Baia Mare.
Cheile Tătarului sunt aşezate la 30 km N-E de municipiul Baia Mare, în arealul montan
Igniş - Mara, şi reprezintă un defileu format din stânci verticale, grohotişuri şi zone împădurite.

Obiectivul este inclus în programele unor agenţii turistice şi este accesibil prin drumul care
traversează Staţiunea Izvoarele (Cabana Pleşca) sau prin satul Mara, având ca punct de sosire
Barajul Runcu - Firiza.
stririRol.ro

Elev: Bran Loredan

clasa a X-a D

În ciuda faptului că Halloweenul este o sărbătoare inspirată
de la americani, pentru tot mai mulţi români reprezintă un motiv de
sărbătoare şi distracţie, mai ales în cea ce priveşte decorarea casei.
Vă prezint câteva modele interesante cu care poţi
înfrumuseţa casa şi impresiona oaspeţii.

Dovleac semilună
Scobeşte dovleacul în interior, iar
apoi, cu ajutorul unei carioci, trasează
conturul unei semiluni.

ferestrele caselor şi luminează-le cu ajutorul
unor lumânări.

Dovleac

-

pânza

de

paianjen

Dacă ai la dispoziţie un dovleac alb,
nu poţi decât să te joci cu nuanţele de alb şi
negru. Desenează pe aceştia păianjeni şi
pânzele aferente. De asemenea, vrăjitoarele

Cu ajutorul unui cui de dimensiuni mari şi al
unui ciocan, găureşte traseul format. La final,
introdu o lumanare în dovleac şi aprinde-o
după lăsarea întunericului.

Dovleac - casa groazei
După ce ai curăţat interiorul
dovleacului, desenează pe suprafaţa sa o casă
în forma dorită. Foloseşte-te de un marker
negru, permanent. La final, decupează

pe mătura sau
alte creaturi
înfricoşătoare reprezintă opţiuni bune în acest
sens.

Dovleac clasic
Dovleacul care ne zâmbeşte într-o
manieră înfricoşătoare rămane în topul
preferinţelor
celor
care
sărbătoresc
Halloweenul. În acest caz ai nevoie doar de o
lingură cu ajutorul căreia să cureţi interiorul
dovlecilor şi de cuţite de diferite dimensiuni.

Cel mai bine este să începi prin
conturarea formelor pe care vrei să le ai în
final, iar apoi să treci la decuparea acestora.

tematică, optează pentru sculptarea unei
mâini de schelet. Alege un dovleac de
dimensiuni mari şi pictează, cu ajutorul unui
marker, o mâna de schelet, iar apoi decupează
zona cu ajutorul unui cutter.

Dovleci stilizaţi

Dovleac sculptat

Mergi în supermakert şi alege un spray
pentru vopsit. Optează pentru nuanţele de
auriu, argintiu sau bronz metalizat şi picteazăi integral. De asemenea, mai există varianta în
care decupezi, pe o foaie de hârtie, anumite
forme sau mesaje şi pictezi doar după ce
lipeşti pe dovleac coala de hârtie. La final
îndepărtează foaia şi bucură-te de rezultate.

În situaţia în care îţi doreşti ceva mai
deosebit, poţi opta pentru scultură. Gândeştete la ce anume ai vrea să exprime dovleacul,
desenează un contur şi "scrijeleşte" cu
ajutorul unui cutter sau chiar a unora din
ustensilele pentru manichiură.

Aici poţi desena frunze de toamna,
inimioare sau poţi scrie chiar diferite mesaje.

Dovleac - mână de schelet
Dacă vrei un dovleac cu adevărat
înfricoşător sau organizezi o petrecere

În acelaşi timp, dacă vrei să te
foloseşti doar de pictură şi nu îţi este la
îndemână să scobeşti dovlecii, poţi picta pe
aceştia câte un felinar.

sursa: descoveri.ro

elev: Mureşan Vladin
clasa a XII-a A

Scurt istoric
Potrivit vechiului calendar iulian, sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Christos, stabilită pe 7
ianuarie 2011, este prefaţată de seara de Ajun, când copiii şi tinerii îmbrăcaţi în costume tradiţionale,
având colaci legaţi cu ştergare înflorate, colindă pe la casele rudelor şi prietenilor, în cete, pentru a aduce
vestea cea bună a Naşterii Pruncului Sfânt. După ce colindătorii se întorc la casele lor, familiile
tradiţionale se reunesc la o masă de post, denumită “Cina Sfântă”, după răsăritul primei stele pe cer,
semnificaţie a astrului ce i-a călăuzit pe magi către locul Naşterii Mântuitorului.
Pe masa din Ajunul Crăciunului, ortodocşii de stil vechi pun aceleaşi bunătăţi de post specifice
Sărbătorilor. Moldovenii, ardelenii sau minorităţile de lipoveni, armeni, bulgari, ucraineni sau sârbi
pregătesc câte 12 feluri de mâncare, în numele apostolilor. Compotul de prune afumate, grâul fiert cu
nucă sau sarmalele de post cu hribi sunt mâncărurile care anunţă,în noaptea Naşterii Domnului, o mare
Sărbătoare. În ziua de Crăciun, fiecare creştin ortodox de rit vechi merge la biserică, la Liturghie, apoi la
prânz, familiile se reunesc la masa tradiţională, cu preparate din purcel de lapte fript la jar, sarmale, peşte,
ciorbe şi borşuri, zacusca, totul stropit din abundenţă cu vin rubiniu şi votcă.
Peste tot în lume oamenii sărbătoresc Crăciunul. Această sărbătoare are loc de mai bine de 2000
de ani, cu propriile tradi ii sau cu altele împrumutate. Multe tradi ii au apărut cu mult timp înaintea
na terii pruncului Iisus.
Unele surse afirmă că sărbătoarea Crăciunului a apărut ca o competi ie a sărbătorii păgâne
„Saturnalia”. Mare dreptate avea cine a zis: „câte bordee, atâtea obicee”, căci el e Santa Claus, Père Noël,
Sinterklass, Mo Crăciun, bătrânul cu plete dalbe, poartă în spate aceea i desagă plină cu daruri, în
fiecare dintre noi flacăra vie a copilăriei. De Crăciun, lumea intreagă retrăie te acelea i sentimente

atunci când împodobe te bradul, când împlete te cununa din crengi de brad şi o atârnă de u a de la
intrare, când primesc cetele de colindători ori pornesc să ducă vestea na terii lui Iisus celor dragi.

Obiceiuri în ziua Crăciunului pe stil vechi
Masa de Crăciun a ruşilor lipoveni include bucate specifice cum ar fi:





haladet (o piftie specială, care se serveşte cu hrean),
lapşa (tăiţei fierţi în supă de pasăre),
sărmăluţe în foi de viţă de vie sau varză.
peştele, care se regăseşte preparat în ciorba de perişoare sau chifteluţe.
La desert se servesc cozonac cu nucă, colţunaşi cu brânză (vareniki) şi alte specialităţi ruseşti.

Imediat după masă încep să apară şi colindătorii, care cântă în casă, în faţa icoanei. Singurul
colind este o cântare bisericească,”Hristos Rajdaetsea”.Colindul începe de la preotul satului şi continuă la
restul gospodărilor.
Pentru ucrainenii din Maramureş, sărbătorirea Naşterii Mântuitorului se face potrivit obiceiurilor
moştenite de generaţii.
În Ajunul Crăciunului se mănâncă de post, dar tradiţia cere ca pe masă să fie aşezate nouă feluri
de mâncare, aceasta simbolizează bogăţia de peste an.
Cea mai importantă mâncare este ”hrebleanca”, o mâncare făcută din ciuperci gătite cu zeamă de
varză. De asemenea,nu poate lipsi de pe masă grâul fiert, simbol al roadelor bogate sau peştele.
Un obicei aparte este acela că picioarele mesei sunt legate cu un lanţ,iar aceasta rămâne aşa până
la Bobotează,pentru ca binele să rămână în casă.
În seara de Ajun, după apusul soarelui şi până înainte de miezul nopţii, sunt aşteptaţi copiii la
colindat.

La ora 12 noaptea se merge la biserică, la snocne, cum se numeşte slujba de la miezul nopţii.
După slujbă, în biserică se colindă, iar din repertoriu nu lipseşte cea mai veche şi mai lungă colindă, care
conţine 17 strofe. Dimineaţa, în ziua de Crăciun, toată lumea merge din nou la biserică, unde un grup de
tineri vin cu Viflaimul.

Eleva: Alexandra Tomoiaga
Clasa a XII-a A

Atmosfera de sărbătoare poate fi adusă în căminul tău în
preajma Crăciunului prin decoraţiuni care să reflecte importanţa
acestor zile.
Pentru a trăi din plin spiritul Crăciunului, decorează-ţi casa
pentru sărbătoare. Ţine cont de elementele decorative care nu
trebuie să lipsească din casa ta în a doua jumăate a lunii decembrie.

Bradul de Crăciun
Elementul central al decoraţiunilor de Crăciun este
bradul, a cărui decorare poate fi o activitate plăcută pentru
întreaga familie. Dacă vrei să eviţi cheltuielile şi alergătura
în fiecare an, poţi opta pentru un brad ecologic, fabricat
din plastic ţi hârtie, care poate fi împachetat şi depozitat cu
uşurinţă într-o debara atunci când nu este necesar.
Pentru a împodobi un brad cât mai estetic, începi cu
o instalaţie de beculeţe, pune apoi globurile şi deoraţiunile
ce pot fi agăţate şi păstrează beteala pentru final. În acest
fel, poţi ascunde firele instalaţiei electrice pentru a finisa
cât mai bine bradul
Dacă vrei să optezi pentru un brad modern,
împodobeşte-l cu decoraţiuni bicolore, cele mai reuşite
combinaţii fiind albastru cu argintiu sau roşu cu auriu.

Coroniţa de brad
Coroniţele de brad sunt elemente decorative ce pot fi
aşezate şi pe orizontală, pentru împodobirea unei mese
şi agăţate pe uşi pentru a întâmpina colindătorii si
oaspeţii.
Coroniţa este un element necesar mai ales dacă
ai optat pentru un brad de Crăciun ecologic, dar doreşti
să aduci în casă mirosul proaspăt al coniferului.
Dacă pregăteşti chiar tu coroniţele de brad,
foloseşte decoraţiuni de brad, dar fixează cu atenţie
globurile sensibile pe coroniţele pe care le vei atârna
vertical. Cea mai bună opţiune pentru fixarea
elementelor decorative pe crengile de brad poate fi

sâma într-o nuanţă de verde închis, pe care o poţi găsi în cele mai multe magazine de
bricolaj.

Lumânări pentru masă
Lumânările pe masa de Crăciun sunt un element
decorativ special, care cinsteşte spiritul acestei sărbători.
Lumâăarile sau candelele albe se pot integra cu uşurinţă în
orice decor, însă dacă preferi alte culori, ţine cont de paleta
cromatică a casei şi a mesei.
Dacă decorezi masa cu o faţă de masă specială, de
sarbătoare, ţine cont de culorile acesteia. Lumânările albastre
sau aurii, în special cele cu sclipici, pot da o tentă de kitsch
mesei de Crăciun.

Instalaţie de beculeţe

Instalaţiile de beculeţe pentru Crăciun nu sunt numai un element decorativ pentru brad.
Unii chiar preferă un brad discret, fără luminiţe colorate.
Instalaţia electrică poate însă împodobi un alt colţ al camerei sau chiar o alta cameră. Poţi
aşeza beculeţele de crăciun pe o lampă cu abajur sau pe măsuţa de cafea pentru a completa
atmosfera de sărbătoare sau poţi împodobi casa, aleea şi copacii din curte.

Vâscul şi crăciuniţa
Dacă vrei să îţi decorezi casa cu toate
elementele asociate sezonului, nu uita de
vâsc şi crăciuniţă. Aceste plante care au o
semnificaţie specială în perioada sărbătorilor
de iarnă oferă mai multă caldură decat
decoraţiunile de plastic. Agaţă vâscul de
lustră sau de uşa de la intrare, cu o panglică
roşie, pentru a avea noroc în noul an.
Eleva: Petruş Alexandra
clasa aXII-a A

Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din

mănuşă, şi vă dă din palma lui darurile cerului,
lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!!!

 Chiar înainte de Crăciun, un politician cinstit, un avocat binevoitor şi Moş Crăciun se
aflau în liftul unui hotel foarte select.
Înainte ca uşa să se deschidă observă o bancnotă de o sută de mii care zace pe jos.
Care dintre cei trei credeţi o ridică??
Moş Crăciun, desigur, ceilalţi doi nici nu există!

 Un copil optimist şi unul pesimist îl aşteaptă pe Moş Crăciun.
Pesimistul e sigur căa nu o să primească mare lucru .
Optimistul nu mai poate de încântare şi abia aşteaptă să vadă darurile . Vine Moşul, iar
copilul pesimist primeşte super – cadouri: trenuleţe, maşinuţe, ciocolată, tot ce i-ar fi
putut trece prin cap.
Copilul optimist primeşte … o balegă.
Se întâlnesc copiii şi schimbăa impresii.
Pesimistul:
- Măi, eu am primit un trenuleţ, da’ nu e prea mare, o maşinuţa, da’ nu e culoarea pe
care o vroiam, şi ciocolată, da’ e cu lapte şi fără alune … şi aşa mai departe .
Optimistul râde încântat:
- Mai, eu am primit un cal! Da’ nu-l găsesc!

 Moş Crăciun se plânge unui coleg de breaslă:
Sacii cu cadouri se fac din ce în ce mai grei. Dacă merge mai departe tot aşa nu o să
le poată căra nici un Moş!
Ai dreptate prietene. De asta mi-am dat seama demult. Şi eu nu mai duc decât cadouri
în bani sau cecuri…

 Dragă Moş Crăciun,
De trei ani îţi cer un camion de pompieri! Poate că anul ăsta o să găseşti unul !!!
Mulţumesc, George.
Dragă George,
Ca să mă ierţi că nici acum nu am un camion de pompieri, îţi voi da foc la casă in timp
ce dormi.
Aşa vei avea toate camioanele de pompieri pe care ţi le doreşti .
Somn uşor, Moş Crăciun.

 - De ce e Moş Crăciun mereu fericit ?
- Pentru că ştie unde stau fetiţele rele …

 I : – De ce nu are Moş Crăciun copii ?
R : – Pentru că vine doar o dată pe an şsi atunci îşi dă drumul pe horn …

 Canibalul către copiii săi :
- Copii, să fiţi cuminţi, că dacă nu vine anul ăsta Moş Crăciun, nu avem din ce face
friptura …

 Ştiti ce reprezintă vârful de porţelan care se pune la pomii de Crăciun?
- O zăna!
- De ce?
- Se zice că zânele îl ajută pe Moş Crăciun să-şi împartă cadourile şi brazii de
Crăciun. Într-un an Moşului i-a rămas un brad de prisos şi a întrebat una din zâne ce
să facă cu el... Şi de aceea stă zâna aceea în vârful bradului...

 Moş Crăciun coboară scările unui bloc:
- Să nu cumva să faci tâmpenia să intri în vorbă cu bătrâna de la etajul doi! îi spune el
iepuraşului de Paşti...

 Un securist rău, un securist bun şi Moş Crăciun intră în restaurant.
Comandă o masă plină de bucate şi, când să înceapă, se stinge lumina.
Dupa 3 minute, se aprinde, dar masa era goală, bucatele dispăruseră. Cine le-a
mâncat?
Securistul rău pentru că securistul bun şi Moş Crăciun sunt personaje imaginare.

 Moş Crăciun poartă un costum roşu...
Trebuie ca e comunist...
Poartă barba şi păr lung...
Trebuie ca e un pacifist...
Da oare ce o fi în pipa din care fumează?
Eleva: Breban Gabriela
Clasa a XII-aA

Pătrate
Pătratele din imaginea de mai jos sunt de fapt chiar...
pătrate. Ele par distorsionate din cauza imaginii din planul doi,
modificarea formându-se î creierul nostru la fel cum s-ar
întâmpla în realitate cu imaginea percepută dacă ne-am apropia
de punctul central.

Punctele fantomă
Punctele negre apar şi dispar la intersecţia
liniilor gri, verticale şi orizontale. Iluzia a fost
descoperita în 1994.

Faţă sau vază?
Cunoscută ca "Vaza lui Rubin" sau
"Faţa lui Rubin", această imagine poate fi
interpretată la fel de corect în doua
variante, demonstrând astfel abilitatea
noastră de a ne concentra atât asupra
subiectului cât
şi asupra background-ului.

Picături înceţoşate
Dacă priviţi înspre centrul imaginii, mişcând capul
înainte, scurt şi rapid, punctele înceţoşate par să se mişte înspre
exterior mai repede decât ar trebui. Modul de realizare a
punctelor înceţoşate păcăleste creierul, care consideră că
acestea se mişcă mai mult.

Picături alunecând
Deşi sunt perfect statice, aceste "urme" par să
curgă, cele mai lungi având, parcă, o viteză mai mare.

Iluzia Hering
În această imagine, barele verticale din centrul
imaginii par a fi îndoite înspre exterior. Iluzia apare
pentru că creierul anticipează cum ar arăta lucrurile dacă
ne-am apriopia fizic de punctul central.

Culori
Ambele buline şi ambele pătrate sunt
de fapt de aceeaşi culoare (galben şi gri).

Stiri ROL.ro
Elev: Danci Mihai
Clasa a XII-a A

ORIGINEA SECRETULUI NUMERELOR
Pitagora, mare maestru al numerelor în vremea sa (născut în anul 600 î.Hr.), deosebea 3
feluri de numere: NUMERELE COMERCIALE, folosite pentru calcul; NUMERELE
ŞTIINŢIFICE, folosite în chimie, matematică şi astronomie; NUMERELE DIVINE, reflecţie a
ritmurilor, legilor şi vibraţiilor Universului.\

Această distincţie face din numere adevăraţi lianţi între cer şi pământ, între spirit şi materie.
Din această cauză Pitagora considera ştiinţa numerelor ca fiind cheia vieţii. Voi trebuie SĂ
PĂSTRAŢI TĂCEREA ABSOLUTĂ şi să nu dezvăluiţi nimănui, în afara descendenţilor voştri,
secretul pe care vi-l voi încredinţa. Respectând această regulă de aur a tăcerii, îi veţi spori cu atât
mai mult eficacitatea şi propria voastră putere. Ştim că în trecut numerele erau reprezentate prin
litere şi de aceea putem uşor înţelege că fiecărei litere din alfabet îi corespunde un număr. Fiecare
literă a numelui vostru are o semnificaţie prin cifra pe care o simbolizează.
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Exemplu:
HENRI DUPONT
8 5 5 99 4 3 7 6 5 2
Cum se calculează cele 6 numere personale?

NUMĂRUL INTIM

Se calculează adunând toate vocalele numelui şi prenumelui/lor. Acestea exprimă aspiraţiile
voastre propunde şi dorinţele intime, „eu-l” ascuns. Pentru a putea interpreta acest număr trebuie
obţinută o cifră între 1 şi 9. Pentru a face aceasta vom face a reducere teozofică. (ex. Numărul
obţinut prin adunarea vocalelor este 23, reducerea teozofică 2+3=5 Numărul intim al lui Henri
Dupont este 5) 11 şi 22 fac excerţie de la regulă. Sunt numere independente.

INTERPRETAREA NUMĂRULUI INTIM
Numărul 1- dorinţa de a reuşi
Numărul 2- dorinţa de a se asocia, dragoste şi căsătorie
Numărul 3- dorinta de a se exprima, contacte.
Numărul 4- dorinţa de a trăi constructiv, muncă, strabilitate.
Numărul 5- dorinţa unei existenţe variate, libertate, schimbări, călători.
Numărul 6- dorinţa de armonie, de echilibru sentimental, interese artistice.
Numărul 7- dorinţa de independenţă, viaţă interioară.
Numărul 8- dorinţa de realizări concrete, voinţă, posesiuni (bani).
Numărul 9- dorinţa unui ideal, vocaţia, aventură, altruism.
Numărul 11- dorinţa de a-şi impune ambiţiile, idealul propriu, inspiraţie.
Numărul 22- dorinţa de devenire, ambiţie în muncă.
Elev: Pecora Dumitru
Clasa a XII-a A

Studiile au scos la iveală faptul că există o legătură puternică între preferinţele unei
persoane – de exemplu, ce muzică ascultată – şi personalitatea ei. Astfel, am găsit 5 teste
amuzante.
1. Alege imaginea de care eşti instant atras şi vei afla ce spune acest lucru dspre
personalitatea ta!
Dacă alegi A…
Cercetătorii spun că femeile care adoptă
trenduri hip au o atitudine relaxată.
“Probabilnu eşti genul care să se sperie
dacă ceva se schimbă în ultimul moment,
ceea ce te face să radiezi o aură calmă ”,
spune John Lounsbury, professor doctor
la University of Tennessee.
Să fii super relaxată tot timpul e
fantastic, dares poate întoarce împotriva
ta. Cazi adesea în capcana atitudinii mult
prea zen, ceea ce te poate face să nu spui
ceea ce crezi sau nu-ţi ceri drepturile.
Dacă alegi B…
Dacă eşti genul de femeie care preferă look-ul classic, nut e laşi uşor influenţată de ceea ce
spun cei din jur. “Prioritatea ta este să-ţi asculţi intuiţia”, spune Lounsbury.
Nu numai că nut e pui niciodată într-o situaţie neplăcută, dart e şi pricepi în a gestiona
situaţii astfel încât să extragi din ele maximul de avantaje. De exemplu, dacă şeful caută un
voluntary pentru un proiect dificil, vei fi prima care va ridica mâna. Să fii capabilă “ să-ţi faci
norocul” e extraordinar… dar ai grijă pe cine calci pe coadă.

2. Arta
Dacă alegi A…
Un studiu recent a arătat că
persoanele care sunt atrase de arta
abstractă, ca Rothko-ul acesta, tind
să fie extrem de deschise, mult mai
mult decât cele care preferă. Să
zicem, picturile impresioniste. “ Îţi
place să experimentezi lucruri
constant şi ceea ce te face cu
adevărat fericită este să intri mereu
în contact cu noul”, spune
Lounsbury.
“ Deschiderea ta dictează, de asemenea, şi felul în care îţi manageriezi emoţiile – fiind
realistă, ţi-e mai uşor să mânuieşti sentimentele care se nasc din adversitate”. Asta înseamnă că nu
eşti genul de persoană care să amâne o conversaţie pentru că e dificilă.

Dacă alegi B…
Un gust pronunţat pentru picturile impresioniste, ca Monet-ul din imagine, spune despre
tine că eşti destul de conservatoare în judecată, în loc să te avânţi cu ochii închişi într-o situaţie
necunoscută, preferi confortul familiarului.
Îţi plac ritualurile şi tabieturile pe care ţi le-ai format în timp şi vei alege întotdeauna să te
bucuri într-un mediu pe care îl iubeşti, decât să rişti să te aventurezi în locuri care se pot dovedi
apoi a fi la înălţimea aşteptărilor. “Dar aşa te privezi de multe opportunităţi cool”, spune Jenn
Berman, psiholog. “Forţează-te să încerci ceva nou măcar ocazional”

3. Televiziune

Dacă alegi A…
Lege şi ordine, Minţi criminale, CSI …dacă preferi genul acesta de seriale înseamnă că ai o
latură empatică pronunţată. “Te doare să vezi pe cineva în situaţii dificile, iar acest gen de seriale au
la bază exact latura ta justiţiară şi empatică”, esplică Berman. “fiind mereu la curent cu
sentimentele celor din jur, te asiguri că toată lumea e mulţumită”.
În mod surprinzător, această trăsătură te poate împiedica uneori să te simţi apropiată de
prieteni. Ai atât de amre grijă să nu-i superi, că adesea nu le spui ceea ce crezi cu adevărat şi asta
poate duce la ruptura subtilă. Fii sinceră.
Dacă alegi B...
Un studiu a sugerat că cei care preferă reality shwo-urile ca Big Brother, Nora pentru mama,
Survivor, cred cu tărie în a lupta pentru ceea ce e drept şi coret. “Dacă te atrage genul acesta de
program TV, spui lucrurile verde-n faţă, chiar dacă adevărul doare”, spune Lounsbury.
Şi chiar dacă oamenii pot să confunde uşurinţa cu care te cerţi cu o apetenţă pentru
dramatism, nici ţie nu-ţi place, de fapt, să izbucneşti aşa. Dacă eşti mai atentă la părerile şi
sentimentele oamenilor atunci îţi expui punctul de vedere, vei găsi o cale mult mai lină în procesul
de socializare şi-ţi vei face mai puţini duşmani.

4. Muzica

Dacă alegi A…
Îţi place jazz-ul, deci eşti extrovertită, aşa spun studiile. Îţi place să ieşi şi să te distrezi, dar atenţie,
lipsa ta de rezerve când vine vorba de întâlniri la ceas de seară, cu prietenii la un pahar, îţi poate
cauza probleme cu banii.

Depăşirea constantă a bugetului de care dispui se poate transforma într-o boală cronică.
“Pentru că-ţi vine natural să nu te abţii să socializezi, probabil că nu-ţi dai seama cât de mulţi bani
cheltui ieşind în oraş”, spune Berman. Ca să –ţi ţii contul în viaţă, gândeşte-te la ce chestii
distractive poţi face fără bani.
Dacă alegi B...
Muzica pop, mainstream, este asociată de cercetători cu o personalitate introvertită. Totuşi,
faptul că vrei să te ţii departe de lumina reflectoarelor te-a ajutat să-ţi şlefuieşti o abilitate foarte
utilă: aceea de a fi super concentrată atunci când vrei să faci ceva, spune prof. Dr, Sam Gosling,
autor al cărţii “Snoop: What Your Stuff Says About You”.
Nepunându-te în situaţii în care să fii nevoită să-ţi distribui atenţia, ai putut să-ţi antrenezi
creierul să se focuseze cu precizie pe un singur lucru, atunci când e nevoie.

5. Relaxare

Dacă alegi A…
Eşti atât de liniştită în viaţa de zi cu zi, că ţi se pare distractive să faci ceva active în vacanţă
sau în timpul liber. “Nu laşi detalii supărătoare să-ţi distrugă cheful de viaţă şi nu încerci să supramanageriezi situaţiile ”, spune Lounsbury. Conchizi ca lucrurile se vor rezolva până la urmă şi că
nu are rost să te superi din cauza unor chestii minore.
Bonus: pentru că ai o mentalitate aşa de relaxată, nu încerci constant să orchestrezi fiecare
scenario şi aşa te pricopseşti cu surprise plăcute, care apar în mod natural.
Dacă alegi B...
Să citeşti o carte bună, să petreci o zi relaxată la spa- astea sunt activităţile favorite ale persoanelor
care caută perfecţiunea.
“ Când lucrurile nu se derulează conform aşteptărilor, tinzi să devii tensionată ”, explică
Lounsbury. De fapt, de ceea îţi şi plac activităţile relaxante, care îţi permit să vegetezi.
Natura ta obsedată de control are şi părţile ei bune: nimic nu merge prost atunci când tu eşti
la conducere, iar oamenii – de la şef, până la prieteni – observă şi apreciază chestia asta la tine.
Sursa: Descopera.ro
Elev: Babiciu Bogdan
Clasa a XII-a A

Scuzele zodiilor
Berbec: Nu am făcut eu asta. Am fost forţat să fac asta. A fost doar un accident. Nu a
fost nimic intenţioanat. Fiecare dintre noi are dreptul să facă ceea ce îi place.
Taur: Am mai făcut asta de multe ori şi nu am ştiut că este greşit. Credeam că voi
economisi nişte bani prin asta. Nu mi-am dat seama. Aveam de gând să repar totul cât de
curând. Miera foame.

Gemeni: Poftim? Nu înţeleg despre ce vorbeşti. Cine, eu? Nu am crezut că se va
întâmpla aşa. Nu eu, X a făcut acest lucru. Haha, ce glumă bună, hai să trecem peste
discuţia asta.

Rac: Am simţit că trebuie să fac acest lucru. Aşa am simţit. E o tradiţie pe care a trebuit să
o urmez. Am fost obligat să fac asta. Totul a început în copilarie. De fapt, mama m-a
sfătuit să fac asta.
Leu: Nu ştiam că mă vede cineva. Nu gândeam clar. Am anumite privilegii, ar trebui să
mi-se ierte acest lucru. Aş prefera să uităm cu toţii cele întâmplate.

Fecioara: Contabilul mi-a spus că totul este în ordine. Doctorul mi-a spus să procedez
aşa. Nu ştiam ce fac de fapt. Nu m-am putut abţine. Am greşit, nu se va mai repeta. Pot
să semnez pentru asta.

Balanta: Am făcut asta numai pentru că şi soţul meu/soţia mea o face. X m-a făcut să
fac asta. Nu am putea ajunge cumva la un compromis? M-am luat dupa X, îmi cer
scuze. Sunt o victimă a sistemului şi a conjuncturii.

Scorpion: Aşa mă simţeam atunci. Nu m-am gândit că voi fi prins. Nu am vrut să o fac.
Nimeni nu mai trebuie să afle acest lucru. Credeam că sunt pe moarte. Nu ştiam ce naiba
fac.

Sagetator: Trebuia să fac asta, altfel eram dat în judecată. Avocatul mi-a spus că totul
este în regulă. Ce mare lucru? Guvernul este de vină. Este un lucru rasist (sexist sau o
decizie politică greşită).
Capricorn: Nu este ceva serios. Eu doar am urmat ordinele. Totul s-a întâmplat atât
derepede. Slujba mea este de vină. Chiar! Aveam nevoie de bani.

Varsator: Toţi ceilalţi făceau acelaşi lucru. Era cel mai interesant lucru de făcut. Mă
plictiseam rău de tot. Şi ce e cu asta? Ce vei face în acest sens? Cui îi pasă de
lucrurile astea stupide până la urmă?

Pesti: Am fost influenţat. Dumnezeu mi-a spus să fac asş. Eu doar am îndeplinit dorinţa
Domnului. Credeam că mă pot opri până să pierd controlul. Nu mi-am dat seama cât de
târziu se făcuse.
Eleva: Dragomir Alexandra
Clasa a XII-a A
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