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Editorial

Recurs la prietenie…
Fiecare om îşi alcătuieşte de-a lungul
vieţii un edificiu afectiv. Măsura în care el

celălalt , rostul cladirii acestui edificiu afectiv
pe temelia unei sau unor prietenii adevărate.

este, e dată de consistenţa acestui edificiu, de

Pierdem terenul unor relaţii statornice,

mîna aceea de oameni — ei nu pot fi mulţi —

cu

viteza

lumnii,

însingurandu-ne,

pe care i-a preluat în el şi pe care i-a iubit fără

“sălbăticiţi“ de-atâta modernism, în spatele

rest, fără umbră, şi împotriva cărora spiritul

monitoarelor din ce în ce mai perfomante, din

lui critic, chiar dacă a fost prezent, a rămas

ce în ce mai singuri. Ne trezim, uneori, parcă

neputincios. Aceşti oameni puţini, care ne fac

scuturaţi de grozăvia uni coşmar, întrebându-

pe fiecare în parte să nu regretăm că sîntem,

ne unde ne sunt prietenii, reali, umerii ACEIA

reprezintă, chit că o ştim sau nu, stratul de

pe care putem plânge, pentru că uneori, avem

protecţie care ne ajută să trecem prin viaţă. Îi

nevoie să plângem. Fără acest adevăr al

numim prieteni. Fiecare om „face faţă" la ce i

celuilat ca certitudine, propriile noastre lumi

se întîmplă pentru că este protejat în felul

devin pur şi simplu, vide. Or, tocmai asta îţi

acesta. Fără acest zid de fiinţe iubite care ne

dă garanţia de continuitate a lumii într-o

înconjoară (indiferent că ele sînt sau nu în

formă suportabilă. Existenţa întru celălat,

viaţă), noi nu am fi buni de nimic. Ne-am

certitudinea că nu eşti singur. Oamenii au

destrăma precum într-o atmosferă în care

căutat dintotdeauna să obţină o certitudine

frecarea este prea mare. Sau ne-am pierde,

absolută în ordinea minţii, o propoziţie care

ne-am rătăci pur şi simplu în viaţă. Dacă ura

să nu poată fi niciodată infirmată, o formă de

celorlalţi — covîrşitoare uneori! —, invidia

adevăr absolut; de pildă, „suma unghiurilor

lor, mîrşăvia lor sînt neputincioase, este

unui triunghi este egală cu 180°". Ei bine,

pentru că există cîţiva oameni pe care îi iubim

nevoia unei certitudini afective este şi mai

pînă la capăt.

crîncenă în noi. Există oare bucurie mai mare

Cu cît mai deosebită este calitatea

decît să găseşti corespondentul afectiv al

oamenilor din care e alcătuit edificiul nostru

propoziţiei de mai sus? Să ştii că există o

afectiv, cu atît mai subtil, mai tenace este

constelaţie umană la care poţi oricînd să faci

modul nostru de a persista în viaţă.

recurs? Eu nu cred. Dar cred că am putea

Cred cu tărie că n-am pierde cu nimic

preda o materie numită recurs la prieteni.e

din rostul nostru de dascăli dacă, uneori, am
preda consistenţa necesităţii de a fi întru
prof. dr. Frânc Sorin Mihai
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Receptivi şi entuziasmaţi de ceea ce înseamnă eveniment spiritual în cultura altor popoare,

elevii Colegiului Tehnic „Transilvania” au însoţit prin muzică, dans şi incantaţii Sărbătoarea de
Halloween, care s-a desfăşurat în data de 01.11.2012. În atmosfera specifică

evenimentului,

vrăjitoare, spiriduşi, vampiri şi fantome sau adunat în sala de lectură a Colegiului
Tehnic „Transilvania”, încercând să-şi
dezlănţuie

forţele

prin

intermediul

descântecelor şi a incantaţiilor rostite în
limba engleză. Buna dispoziţie a fost redată
prin prezenţa personajului fetiţa veselă,
personaj ce a întruchipat

optimismul,

speranţa, sfidarea morţii.
Spectacolul, compus din cântece şi poezii rostite în limba engleză, a fost completat prin

decorul deosebit, realizat cu măiestrie de membrii atelierului de quilling al şcolii. Sculpturile,
realizate în dovlecii pântecoşi, au căpătat noi
înfăţişări:

„Reuniune

„Dovleacul

–Vrăjitoare”,

de

familie”,
„Dovleacul–

Devorator”, „Dovleacul-E.T”, „Don’t worry,
be happy!”,”Între noi dovlecii”, „Dovleacul
visător”, sunt doar câteva din lucrările
elevilor şi a profesorilor şcolii ce şi-au dat
concursul

în

realizarea

unor

produse

decorative inedite.
Spectacolul de culoare, muzică şi

poezie a fost întregit prin realizarea unor produse de cofetărie şi patiserie care au încântat nu numai
privirile ci şi papile gustative ale admiratorilor.
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Atmosfera, buna dispoziţie şi bunul gust au demonstrat încă o dată faptul că la Colegiul Tehnic
„Transilvania”, relaţia profesor-elev este cu adevărat una specială.

prof. Mărieş Adora
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la Colegiul Tehnic „Transilvania”
Printre numeroasele activităţi extracurriculare, care se înscriu în calendarul educativ al unui
an şcolar, se numără, aşezat la loc de cinste, „Balul Bobocilor”. Scopul aceste activităţi constă în
integrarea tinerilor liceeni în colectivul de elevi ai Colegiului Tehnic „Transilvania”. Ca în fiecare
an, elevi, profesori, părinţi şi sponsori îşi oferă colaborarea şi îşi dau concursul în realizarea unei
activităţi cât se poate de reuşite.
Sustinuţi de sponsori precum Primaria Municipiului Baia Mare, d-l primar Cătălin
Cherecheş, S.C. Qual Company S.R.L., d-na desing vestimentar Adriana Danciu, S.C. Prodenis
S.R.L., Cofetăria Maramureşul, Fundaţia de Volunari Somaschi, Music Box, „Balul Bobocilor2012” al Colegiului Tehnic „Transilvania” s-a desfăşurat în sala de spectacol a Casei de Cultură a
Tineretului, în seara zilei de 15 noiembrie 2012.
Emoţionaţi, dar în acelaşi timp încrezători, dornici să câştige titlul cel mult râvnit de Miss şi
Mister

Boboc,

cele

şase

perechi formate din elevi ai
claselor a IX-a au deschis
seara de spectacol printr-un
dans antrenant coordonat de
elevul Rezmiveş Ionuţ din
clasa a 13-a A. Odată risipite
emoţiile concurenţilor, „febra
spectacolului” şi atmosfera de bună dispoziţie a cuprins deopotrivă concurenţii, organizatorii,

spectatorii şi invitaţii. Cele cinci probe la care au fost supuşi pentru departajare concurenţii: proba

de prezentare, proba de cultură generală, proba de dans, proba de karaoke, proba declaraţiilor de
dragoste, au fost intercalate de momentele artistice realizate de elevii şcolii noastre sau de invitaţi

din alte şcoli.

Privirile tuturor celor prezenţi au fost fascinate de parada coafurilor şi a

rochiilor de seară, adevărat spectacol de artă, lumină şi culoare, paradă realizată cu sprijinul d-lor

profesoare Jurje Mihaela şi Pop Lavinia apoi seara a continuat în ritmuri folclorice animate de

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr.6 / 2012 – ISSN 2067-7871

coconii Şcolii Gimnaziale din Budeşti, care au

chiuit şi ţâpurit ridicând spectatorii şi organizatorii

la dans.
Alte momente artistice au fost realizate de elevii:
Aftan Diana şi Martocean Daniel din clasa a XII-a
A, Ardelean Răzvan din clasa a13-a B, Conţ Irina
din clasa a XII-a B, Breban Natalia clasa a IX-a B, Bonta Lorin clasa a X-a A, Alexandra Ivanici de
la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, trupa de rock „The Wings” şi trupa „Duo Folck”. Un
moment umoristic, menit să întreţină atmosfera de veselie, a fost realizat de către elevii clasei a X-a
A, coordonaţi de d-na profesoară Ghiras Dănuţ Cornelica. Trebuie desigur amintiţi şi cei doi

prezentatori ai balului: Slevoacă Oana şi Chifor Alexandru din clasa a XII-a C, care au dat tonul

acestei petreceri, au susţinut şi condus cu măiestrie întregul spectacol, au încurajat concurenţii şi au
multumit tuturor celor implicaţi în această activitate.
Spectacolul

creat

la

„Balul

Bobocilor 2012”- de la Colegiul
Tehnic „Transilvania” s-a încheiat
tot

printr-un dans colectiv al

bobocilor, prin care au dorit să
demonstreze tuturor celor prezenţi
că sunt şi vor rămâne un colectiv
unit de elevi.
În aplauzele tuturor, d-lui director Mircea Cărăuşan, i-a revenit misiunea de a acorda, în
urma a ceea ce juriul a deliberat, titlul de Miss şi Mister Boboc 2012 al Colegiului Tehnic
„Transilvania”. Titlul cel mult râvnit de către toţi
cei 12 concurenţi le-a revenit elevilor: Horincar
Larisa din clasa a IX-a B şi Oana Ovidiu din clasa a
IX-a C. Nu trebuie să omitem nici celelalte premii
care s-au acordat în cadrul acestui spectacol –
concurs: locul al II- lea: Cupşa Roxana din clasa a
IX-a B şi Benea Răzvan din clasa a IX-a A, locul al III-lea: Iancu Ioana din clasa a IX-a C şi Horje

Daniel din clasa a IX-a C, Miss şi Mister Eleganţă: Mureşan Anamaria din clasa a IX-a B şi Luca

Rareş din clasa a IX-a B; Miss şi Mister Popularitate: Pricop Roxana din clasa a IX-a B şi Dico

Ionuţ din clasa a IX-a C; Cei mai buni dansatori: Ţola Carla din clasa a IX-a B şi Costinaş Cosmin

din clasa a IX-a A. Şi pentru ca magia acestei sărbători să nu se risipească foarte repede, toţi cei
prezenţi la această activitate au fost invitaţi să îşi continue seara în clubul Gold Time.
prof. Mărieş Adora
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Treziri
Lumina asfinţitului ţese pânza nopţii
peste oraşul acoperit de smog. Reclame
sticloase dilatau privirea trecătorului. În colţ,
în spatele geamului unsuros, doi ochi negri
măsurau cadenţa zilei, pătrat perfect de
speranţă asmuţită asupra lumii.
Gambitul calului, semaforul pliat ca o
mătase orientală pe trupul de fier al
intersecţiei. Simţeam în mine toate femeile
cum urcă în şirul de vieţi trecute, viitoare,
pierdute, regăsite; simţeam în mine toţi
bărbaţii ce dau ocol fiinţei căutând culcuş,
menire, în lungul şir de căderi, extaze, agonii
la infinit…
Divinitatea mamă exilată din Treime
îşi revela dulceaţa peste chipul fetiţei din
spatele geamului unsuros.
Erau atâtea zile, în care ea doar privea
trecătorii cum calcă indiferent secundele ce
picurau din sufletul ei. Se întreba, fără să mai
caute răspuns sau alinare, de ce chipul mamei
ei brăzdat de încordare şi durere mai poartă
pentru ea o fărâma de pace?
Cum inima unei mame desface fuiorul
tandreţei pentru copilul ei, chiar şi atunci
când cel care trebuia să le protejeze, nu făcea
decât să distrugă cu violenţă sălaşul lor. Ca
fruct al unei uniri din iubire, acum nu-şi mai
găsea seva…privea doar trecătorii grăbiţi în
surâsuri: mame ce-şi prind copiii de mână,
taţi ce zâmbesc binevoitori, bunici, oameni,
păsări, gânduri…Un geam, un singur geam şiar fi putut trăi şi ea acolo?
Printre ei… Oare ar fi luat-o cineva de
mână, i-ar fi mângâiat obrazul, i-ar fi ţinut în
cupa inimii speranţele?
Prea multe întrebări în ochii ei negri,
ce reflectau luminiţele din beteala oraşului de
Crăciun.

O ştiam parcă din totdeauna, era poate
un alter-ego, o străfulgerare din conştiinţa
universală se adună în ea, în mine, în noi.
Ceva ne uneşte, un atom din marele
Big-Bang ne arde sângele ca o globulă de
nemurire şi iubire.
Atunci de ce violenţa? Poate trupul cel
Mare al Omului Cosmic a secretat un
anticorp? Astfel trezind ura, agresivitatea,
neantul…
Gambitul calului, semaforul pliat ca o
mătase orientală pe trupul de fier al
intersecţiei. Simţeam în mine toate femeile
cum urcă în şirul de vieţi trecute, viitoare,
pierdute, regăsite; simţeam în mine toţi
bărbaţii ce dau
ocol
fiinţei
căutând culcuş,
menire, în lungul
şir de căderi,
extaze, agonii la
infinit…
Mi-am
aşezat palma în
dreptul geamului
unsuros,
i-am
prins privirea cu
linia vieţii mele
şi-am ridicat-o
cu un surâs la
cer…ţie,
trecătorule, fiinţa de hârtie trezită de apăsarea
cernelii pe foaie, de taste în Word…AICI şi
ACUM….în spirala timpului mut.

Eleva: Roman Daniela,
clasa a IX-a A
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O zi friguroasă, peste care se adaugă

i

sfâr eala din suflet. Totul îmi este potrivnic! Cu ce am
gre it? Am făcut alte alegeri decât femeile de lângă
mine? Mă preling pe lângă zidurile cenu ii ale
ora ului, a

vrea să mă contopesc cu noaptea, să

dispar, să mă risipesc ca ceaţa peste ora , să devin o
particulă a întunericului. Ciulesc urechile, un râset
cristalin cade în cascadă peste mine. Din casa cu geamuri înalte, se aude râset cristalin de copil.
Înalţ ochii

i văd oameni îmbrăţi aţi urmărind năzbâtiile copilei care desesnează o inimă pe

fereastră. Doamne, câtă armonie!
Mă întreb nelini tită ce mă a teaptă azi acasă? Un urlet de bun venit. Unde ai stat? La ora
aceasta, se vine acasă? Umbli aiurea

i spui că ai stat la muncă. Cât de prost mă crezi? Frânturi de

vorbe înecate în aburii duhnitori ai alcoolului. Stau
împotrivire, doar mii de

i ascult fără cuvinte, fără gesturi de

oapte: mai încet, mai încet, te aud oamenii

i copilul este în camera de

alături. Am învăţat să mă proiectez în altă lume unde cuvintele lui nu ajung, unde nu mă atinge
nimic, o lume pe care eu o stăpînesc

i nimeni altcineva.

Detunarea unei pălmi pe faţa-mi încremenită, mă treze te la realitate. Suspin, dar lacrimile
refuză să-mi inunde ochii, căci este atât de frig în sufletul meu. Privesc prin el, ura îi a terne pe
faţă cea mai grotescă mască, din câte mi-a fost dat să văd. Nu-l urăsc, mi-e doar milă: de mine, de
el, de copil, de viaţa noastră. Regret ce am fi putut avea

i nu avem. Visuri tinere ti înăbu ite în

noroiul cotidian.
Cum am ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu drumul pe care am ales să pă im amândoi, de ce
ne-am împotmolit atât de tare? Cât am gre it eu, cât a gre it el? Sunt mii de întrebări fără de
răspuns, sunt mii de gesturi fără sens,
sunt valuri de cuvinte născute din ură
care zugrăvesc noroiul existenţial. Ce
poartă să aleg, să ies la lumină? De
atâtea ori, am hotărât să fug, să fug, să
nu mă uit, în urmă, să uit, dar sunt doar
plăsmuiri ale minţi
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mele, sunt evadări imaginate. Întotdeauna există un ,,dar’’, dar copilul ce va spune că l-am despărţit
de tată, dar lumea din jur, dar părinţii? Atâtea obstacole în calea libertăţii mele care încep toate cu
un dar. Nu am forţă, sunt secătuită, să fugi, să te eliberezi e nevoie de…De ce? Dacă a
răspunsul, m-a

găsi

elibera, lanţurile invizibile care mă leagă s-ar frânge, dar…Din nou, acest cuvânt

piedică care face ca totul să devină neguros în jurul meu, nu am nicio scăpare, niciuna. Prietenii ar
putea sa mă ajute, familia, dar ei nu

tiu nimic. Cum a

fi putut să le spun, atâta ru ine mă

cople ea, cuvintele deveneau mute, de fiecare dată, când încercam să spun celor din jur. Am jucat
un rol în propria mea viaţă.

Aud în minte răsunând un râs de copil

i revăd imaginea fericită a familiei care se bucură

de propriul copil. Aceasta este salvarea: o astfel de viaţă vreau pentru mine
Plec

i pentru copilul meu.

i nimic nu mă mai întoarce din drumul ales de mine. M-am salvat!

Eleva: Pop Bianca,
Clasa a X-a C
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Falsul drum spre fericire …

Sunt multe rânduri şi gânduri...
Cărora am obosit să le dau sensuri,
Am început să-mi înec amarul în versuri,
Deşi am, încă, multe ne-nţelesuri!

Cum poate o iubire pură
Să fie transformată pas cu pas în ură?
Din femeia ce am fost, am devenit doar o figură
Amăgită, minţită şi rănită fără măsură.
Sunt clişee comune ce îmi vin acum în minte,
Încercând să uit ale tale grele cuvinte,
Iubind o falsă amintire, închizându-mă în mine
Şi strigând după ajutor în faţa unei uşi închise.
Ai fost un înger căzut din Rai,
Păcat că acum mi-ai făcut viaţa un iad,
Cu pumni şi cuvinte ca un pumnal,
Ceva ce pentru tine a devenit banal.

Aveam o inimă întreagă,
Acum ai transformat-o într-o piatră seacă,
Am devenit o umbră
Si amintirile cu tine îmi aduc o imagine sumbră.

Aş vrea să plec, să evadez,
Dar mă tragi înapoi, iar eu simt că cedez.
Vreau să pot să mai visez,
Dar vii tu şi atunci eu mă trezesc.
Eleva: Stoica Ana Manuela,
Clasa a X-a B
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Amintiri

Ce multe amintiri îţi vin în minte acum,
Când totul e şters, totul e scrum,
Mă uit plângând la tine şi îţi spun: e un alt final de drum...
Şi ne tot minţim, nu putem reaprinde
Flacăra ce astăzi încă se mai simte.

Amintirea dispare,
Rănile dispar, azi nu mai doare,
Pumnii şi vorbele tale nu mă mai rănesc
Pentru simplul fapt că nu te mai iubesc!
De azi uit tot, vreau să mă depăşesc.

Ce multe amintiri de catifea
Stau ascunse în mintea mea!
Şi când îmi amintesc, simt că plutesc,
Dar în acelaşi timp simt că mă prăbuşesc.

Mai am câţiva paşi să ies din abis,
Tu îmi spui că eu sunt cea care te priveşte cu cinism,
Dar nu te mai ascult,
Fără tine voi continua să lupt.

Ceva dinăuntrul meu plânge după tine,
Dar tot acel ceva îmi spune că aşa e cel mai bine...
Când încă credeam în frumoasele vise,
Cu lacrimile mele au fost stinse.

E prea mult fum,
Nu pot zâmbi nicicum.
Obsesia ta îmi cere mult prea mult,
Eu am al meu drum,
Al tău e în celălalt sens, acum...

Eleva: Stoica Ana Manuela,
Clasa a X-a B
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Eleva: Băbuţ Nicoleta,
Clasa a XI-a C
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Elev: Samoilă Alexandru,
Clasa a XII-a D

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr.6 / 2012 – ISSN 2067-7871

Elev: Ciuple Valentin,
Clasa a IX-a D
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“Lăsaţi copilul să vadă,
să audă,
să descopere,
să cadă,
să se ridice
şi
să se înşele.
Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.”
(Pestalozzi)

Învăţarea activă este foarte importantă deoarece asigură trăinicia cunoştinţelor. Faptul că
elevii trebuie să lucreze cu date şi informaţii din mai multe domenii de activitate pe care le

sintetizează şi le prelucrează determină trecerea lor de la stadiul de receptori pasivi la participanti
implicaţi în ceea ce învaţă. Elevii sunt entuziasmaţi şi mult mai interesaţi de activităţi, îşi dezvoltă
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spiritul de cooperare în cadrul echipei, dar ceea ce mi se pare cel mai important, îşi dezvoltă simţul
selecţiei. Ei trebuie să parcurgă o întreagă varietate de informaţii ( utilizând mijloace pe care de
multe ori tot ei singuri le aleg, sub îndrumarea profesorului ) şi să selecteze, să identifice şi să
extragă doar datele care le sunt utile în atingerea obiectivului propus.
Modelul abordării interdisciplinare poate fi utilizat cu succes în cadrul orelor de limba
engleză pentru activităţi comunicative de tipul information-gap. Acestea sunt realizate pe grupe,
foarte utile, cu grad variat de complexitate, de exemplu: identificare pe hartă şi ulterior descriere;

descoperire de „secrete” sau lucruri interesante din istorie; sintetizare şi prezentare de informaţii
ştiinţifice(biologie, cinematografie, muzică etc); reconstituirea unei naraţiuni istorice. Rezolvarea

de probleme implică de asemenea o tratare sub aspect interdisciplinar (ex. o călătorie imaginară în
epoca lui Shakespeare - grupa I vs. epoca modernă a reginei Elizabeth II – grupa II cu selectarea
profesiei sau a unei opere literare preferată din acea perioadă sau o excursie la tropice vs. Polul
Nord). Alte activităţi comunicative interdisciplinare sunt cele de tipul reaching a consensus, cu
conţinuturi didactice din alte domenii( istorie, geografie, ştiinţă, social, cultură etc), precum şi
metodele alternative de evaluare cum ar fi investigaţia, proiectul sau portofoliul. Toate acestea
dezvoltă vocabularul elevilor şi au avantajul de a fi foarte atractive şi motivante. Este deja
recunoscut faptul că orele de limbi moderne se pretează foarte bine la tangenţa cu alte domenii.
Profesorii de limbi moderne realizează o abordare interdisciplinară de mult timp, chiar dacă nu au
utilizat frecvent acest concept.
Viitorul este al celor care utilizează informaţiile din diverse ramuri de activitate pentru a-şi
conştientiza, adapta şi consolida propria poziţie în raport cu întreaga lume, fie că ne referim la
formarea morală, intelectuală sau profesională. Personal, intuiesc ca urmarea acestei căi garantează
progresul prin exersarea permanentă a capacităţii de sinteză şi adaptare.

Fragment din Referatul de participarea la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice
“INTER ŞI TRANSDISCIPLINARITATEA – VIITORUL ÎN EDUCAŢIE”,
desfăşurată la Liceul Teoretic German Friedrich Schiller, din Oradea

prof. Şteţca-Dod Cristiana

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr.6 / 2012 – ISSN 2067-7871

(Prima parte)

Fie ca erau considerate rasiste, fie ca tratatu teme tabu ca sexualitatea sau violenta, fie ca
prezentau idei in contradictie cu convingerile politice sau religioase ale societatii, aceste carti nu au
apucat sa vada prea bine lumina tiparului ca au si fost interzise. Asta nu a insemnat ca nu au avut un
impact major asupra lumii.
Iata 10 carti doar din cele mai controversate carti care au schimbat mai mult sau mai putin
lumea.

Publicata in 1951, cartea lui J. D. Salinger a fost interzisa
in scolile americane din cauza temelor controversate abordate in
roman:

violenta,

rasism

sau

portretizarea

sexualitatii

adolescentilor. Mai mult, Mark David Chapman, cel care l-a
impuscat pe John Lennon, a declarat ca la baza faptei sale se afla
aceasta carte.

Cea mai cunoscuta viziune distopica a lumii viitorului romanul
(scris in 1949) este tabloul apocaliptic al unei Londre din era postatomica sediul unui regim totalitar in care orice logica pare a fi fost
abolita. Epurarile si evaporarile au devenit un lucru firesc trecutul este
rescris mereu spre a corespunde prezentului iar instrumentul
propagandei este o limba mecanicista care completeaza imaginea de
lume ordonata stiintific. In imperiul fricii absolute si sub ochii
necrutatori ai Fratelui cel Mare libertatea individuala a fost pe vecie
eradicata.
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In Est, Marx nu mai e citit pentru ca e considerat responsabil
pentru catastrofa totalitara, cartea lui fiind supranumita "biblia
sovietica". In Vest, el e citit, dar, de cele mai multe ori, fara ca textele
sale sa fie puse in legatura cu ceea ce s-a facut in numele lor. Exista si
o a treia posibilitate: sa-l citim pe Marx tocmai pentru ca raul totalitar
si l-a asumat ca parinte fondator; n-ar fi vorba, în acest caz, de o
lectura saturata de termeni morali, ci de una politica.

Din cauza subiectului sau extrem de socant – pasiunea
morbida a unui barbat matur pentru o fetita de doisprezece ani –
romanul a fost respins de editori, fiind publicat in Statele Unite abia
dupa aparitia sa in Franta. Construita pe schema mitologica a
povestirilor cu fauni si nimfe, este insa, inainte de toate, un poem de
dragoste inchinat limbii engleze si posibilitatilor sale expresive.

Pentru cei mai multi dintre noi, Aventurile lui
Huckleberry Finn este o carte pentru copii. In realitate,
romanul lui Twain este o radiografie a societatii, atingand
teme ca egalitatea sau drepturile omului. Controversa ridicata
de aceasta carte a fost data de faptul ca in roman este folosit
de 200 de ori sintagma "nigger" (negru, cioroi), devenita intre
timp rasista.

Sursa: Yuppy.ro; Young Urban Professionals
prof. ing. Barbur Maria
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Copii geniali ai României

Ioan- Laurenţiu Ploscaru
S-a născut genial, dar "se antrenează" pe brânci din culegeri.
Provine dintr-o familie de oameni modeşti, din Călimăneşti-Vâlcea.
La 3 ani scria, iar acum, la 13 ani, Laurenţiu Ioan Ploscaru are peste 120 de medalii în nouă
domenii diferite
Când avea doi ani, micuţul Laurenţiu Ploscaru învaţase alfabetul. La grădiniţă distracţia lui
era să înveţe serbările pe din afară, cu toate replicile colegilor. La fel şi acasă, când se uita la desene
animate.
Pe la şase ani a început să-i bată la cap pe părinţi că el s-a plictisit de grădiniţă şi că vrea la
şcoală. Normal, căci vârsta lui mentală este cu trei ani peste cea biologică, după cum au apreciat
psihologii.
În clasa a treia, din "ăla micu’" a devenit "creierul matematic" de acasă, din Călimăneşti,
mergând la un concurs de matematică pentru clasa a patra.
În clasa a V-a ajunsese atât de plictisit de matematica de şcoală, încât se ducea singur la
domnul profesor să-i ceară să lucreze în plus şi la ore.
Într-a cincea s-a dus la un concurs internaţional pentru clasa a şasea, de unde s-a întors cu
medalie de argint.
Iar acum, într-a şaptea, i-a "bătut" pe colegii dintr-a noua, tot la un concurs internaţional de
matematică. Medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Matematica din Grecia.
"La matematică am fost singurul care a luat maximum de puncte şi la proba de calificare
pentru lotul Romaniei, dar şi la proba oficială", ai spus Laurenţiu.
Tot în luna aia a luat o menţiune specială şi la concursul naţional de chimie.
Tot în 2012 elevul vâlcean Ioan-Laurenţiu Ploscaru se întoarce din nou victorios de la
Olimpiada Internaţională de Geometrie, din Rusia unde a obţinut premiul al doilea!
În ultimele luni, Laurenţiu Ploscaru, a devenit ,,abonat” la locurile fruntaşe din întrecerile
internaţionale.
Cu o modestie dusă la extrem, el a mărturisit că una dintre rezolvările sale a impresionat atât
de mult juriul, încât comisia i-a cerut acceptul de a fotografia raspunsul. După aventura sa în Rusia,
Ioan-Laurenţiu Ploscaru se pregateşte să plece la pregătire cu lotul olimpic de matematică.
Întrebat: Ce ar schimba dacă ar fi politician?
Acesta a răspuns:
"Aş adauga în şcoală educaţia pentru viaţă, nu ca acum, când te minte şcoala că viaţa e roz. În
sensul că, doar dacă înveţi şi atât ajungi în vârf. Ok, dacă înveţi ai şanse în plus, dar asta nu e totul.
Trebuie să ştii să lupţi şi să ai atitudine".
Lauren iu Ploscaru se poate mândri cu un palmares de
peste 158 diplome în 9 domenii diferite: matematică, limba şi
literatura română, chimie, fizică, biologie, geografie, istorie,
ecologie şi karate.
În ceea ce prive te matematica, acesta a ob inut peste
113 premii la concursurile interjudeţene, naţionale şi
internaţionale

Sursa: http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/2012/08/un-nou-premiu-pentru-laurentiu-ploscaru/
prof. ing. Raţa Natalia
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Şapte clădiri cu forme suprinzătoare

Arhitectura modernă a dus la crearea unor clădiri surprinzătoare, forma acestora sfidând
regulile tradiţionale.

După mai bine de trei decenii, hotelul
Ryugyong din Pyongyang va fi inaugurat în
2013. Structura sa piramidală şi dimensiunile
colosale fac din această clădire una dintre cele
mai somptuoase din întreaga lume.

Indira Gandhi Planetarium se află în India şi a
fost inaugurată în 2003. Clădirea imită forma planetei
Saturn şi are nuanţe variate de portocaliu, galben şi
cărămiziu. Spre deosebire de Saturn, însă, care are
şapte inele, clădirea indiană are doar cinci.

Longaberger Basket Company este o companie
care este cunoscută pentru fabricarea de coşuri din
lemn, astfel încât fondatorul a decis să mute birourile
firmei într-un coş uriaş, construit pe o structură din oţel.
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Hotelul Tianzi din China înfăţişează zeii
chinezi Fu,
"responsabili"

Lu
de

şi Shou,

cei care

noroc,

prosperitate

sunt
şi

longevitate.

Lee, arhitectul din Taiwan care a construit Taipei
101, una dintre cele mai înalte clădiri din lume, este
responsabil şi de construirea acesteia, inspirată din designul
vechilor monede chinezeşti.

Muzeul Guggenheim din Bilbao a fost
comparat cu o navă, cu un meteorit şi cu multe altele,
în funcţie de imaginaţia fiecăruia. Indiferent de
analogiile

făcute,

criticii

consideră

Muzeul

Guggenheim ca fiind una dintre cele mai importante
clădiri din lume.

Proiectul Experience Music este un
muzeu din Seattle dedicat muzicii rock.
Culorile aprinse, însă, reprezintă o alegere
nefericită, motiv pentru care criticii susţin că
aminteşte de o operaţie pe cord.

Sursa: discovery
Elev: Pop Andrei,
Clasa a IX-a Seral
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Mari minuni aveau să li se dezvăluie europenilor moderni, prea ignoranţi pentru a le putea
înţelege, atunci când au pus prima oară piciorul în China. În acest univers necunoscut, chinezii
făcuseră deja paşi mari pe calea cunoaşterii şi a tehnologiei, de mai bine de 5.000 de ani.
Profunzimea cunoaşterii ştiintifice din China antică şi medievala va rămâne însă subevaluată de
locuitorii Bătrânului Continent până în timpuri destul de recente.
Iată 10 invenţii care au schimbat lumea, multe dintre ele fiind create de chinezii antici doar
pentru a fi apoi uitate şi reînventate în alt colţ al lumii şi în altă epocă.

5. Seismograful
Deşi chinezii nu ar fi putut să spună nimanui exact
câte grade a avut un cutremur pe scara Richter (întrucât
aceasta nu a fost creată decât de-abia în 1935), au reuşit
totuşi să inventeze primul detector de cutremure din lume:
seismograful.
Iar cel născocit de Chang Heng, un astronom de la
curtea imperială, la începutul secolului II, era o adevarată
operă de artă. Pe un vas din bronz masiv, şase dragoni
încastraţi, privind în jos, erau poziţionaţi la distanţa egală
unul de celălalt, fiecaruiă corespunzându-i o broască
sculptată în relief, desigur cu gura căscată, uitându-se în
sus.
În interiorul vasului, un pendul atârna nemişcat, în
aşteptarea vibraţiei destabilizatoare. Moment în care,
cadenţa pendulului se presupune că ar fi pus în mişcare
pârghiile interne ale seismografului, provocând căderea unei bile din gura dragonului îndreptat în
direcţia epicentrului cutremurului în cea a broaştei aflate dedesubt.
Fără doar şi poate, le putem mulţumi anticilor chinezi şi
pentru etanol şi alcool izopropilic, asta ca să nu mai aducem
vorba de bere, vin şi lichior. Şi dacă stai să te gândeşti, puţine
dintre invenţiile umane i-au provocat omului atâta bucurie şi
intristare deopotrivă, precum alcoolul. Cert este că la începutul
secolului III d. Hr., chinezii ştiau deja cum să rafineze produse
alimentare precum oţetul şi sosul de soia, utilizând sofisticatele
tehnici ale fermentaţiei şi distilării. N-a mai durat mult până să
apară şi băuturile spirtoase.
Descoperiri arheologice recente au impins data de
naştere a fermentării chinezeşti şi creării alcoolului şi mai
departe în timp: cioburi de ceramică vechi de peste 9.000 de ani
au fost descoperite în provincia Henan, desemnându-i pe
chinezi drept inventatorii incontestabili ai alcoolului, având în
vedere că foştii deţinători ai acestui titlu, anticii arabi, n-aveau
să producă bauturi alcoolice decât 1000 de ani mai târziu.

4. Alcoolul
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3. Zmeul
Doi bărbaţi chinezi din antichitate îşi împart meritul de
a fi născocit una dintre cele mai marii mândrii ale Chinei:
zmeul, parte din cultura chineza de 2.400 de ani. Pe parcursul
secolului IV i.Hr., Gongshu Ban si Mo Di, un patron al artelor
şi un filosof, au construit un zmeu în formă de pasăre, care se
putea ridica la cer, plutind în bătaia vântului.
De-a lungul timpului, tot chinezii au adaptat designul
iniţial al zmeului la noi şi noi utilizări: de exemplu, acesta
inlesnea pescuitul fără barcă, prin simpla adăugare a unei
undiţe şi a unui cârlig. Ulterior, zmeele au fost “ridicate în grad”, dovedindu-şi utilitatea chiar în
cadru militar.
Au fost utilizate pe post de “drone”, pentru livrarea încărcăturilor de praf de puşca în
fortificaţiile duşmane. Se pare ca în 1232, chinezii ar fi utilizat zmee pentru a arunca “fluturaşi”
propagandistici de-asupra unei tabere de prizonieri de război a mongolilor, determinându-i pe
captivii să se răzvrătească şi să preia puterea.

2. Planorul
Dacă zmeele erau deja inventate până în secolul IV
i.Hr., până la finele secolului VI d.Hr., chinezii reuşiseră să
construiască zmee cu o dimensiune suficient de mare şi
destul de aerodinamice pentru a susţine greutatea unui
bărbat de talie medie.
A fost doar o problemă de timp până când cineva s-a
gândit să îndepărteze corzile zmeului pentru a vedea ce se
întâmplă. Cunoscute în zilele noastre sub numele de planoare, aparatele de zbor respective nu au
fost însă folosite de anticii chinezi ca modalitate de a-şi ridica nivelul de adrenalina. Împăraţii
chinezi se delectau forţând răufăcători condamnaţi şi inamici capturaţi să sară de pe stânci legaţi de
planoare. Totuşi, una peste alta, şi în ceea ce priveşte zborul, chinezii le-au luat-o aşadar înainte
europenilor cam cu 1335 de ani.

1. Mătasea
A fost o vreme când mătasea chinezească era atât de
preţuită în intreaga lume, încât a reuşit aproape de una
singura să lege China antică de restul lumii prin intermediul
comerţului şi să o împace cu celelalte culturi. Descoperirea
prelucrării mătăsii în China a fost multă vreme înconjurată
de mister. Potrivit tradiţiei, ar fi fost nevasta Împăratului
Galben, legendarul părinte al civilizaţiei chineze, care a trăit
în jurul anului 3.000 I. Hr., cea care a descoperit proprietăţile
firului produs de viermii de mătase.
Mai precis, cele mai vechi relicve scoase la lumină
provin din perioada Liangzhu, înflorită între anii 3.300 şi
2.200 i.Hr. în China orientală, în zona lacului Tai, acolo
unde se găsesc astăzi oraşele moderne Hangzhou şi Shanghai. Chinezii au păstrat multă vreme cu
străsnicie secretul producerii mătăsii, ei pierzând controlul doar atunci când, cum necum, călugării
din Europa au reuşit să pună mâna pe viermii de mătase şi să-i “exporte” în vest.
prof. ing. Toma Ramona
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Cum ne îmbrăcăm toamna aceasta?

A venit frigul aşa, parcă din senin, şi de voie - de
nevoie a trebuit să scoatem la purtare garderoba de
toamnă, ba chiar în ultimele zile şi pe cea de iarnă. Însă nu
te poţi opri să te întrebi măcar în gând: "Dar hainele mele
mai sunt la moda anul acesta?".
Anul acesta se poartă foarte mult catifeaua raiată.
Pantaloni, fuste sau jachete din acest material poţi găsi
deja în magazine.
Denimul este prezent, aşa cum o face în fiecare
sezon. De data asta sunt moderne culorile uniforme şi

închise. Mai mult chiar, denimul s-a cuplat cu ţesăturile clasice pentru a da "naştere" jacheteleor de
diferite mărimi.

Stilul sport-şic, inspirat din hainele folosite pentru sporturile de munte, are mare căutare în
acest sezon.

Ce îmbraci în sezonul de toamnă?
 Pulovorele sunt tricotate, cu guler roll şi destul de lejere
pentru a nu fi nici mulate, dar nici foarte largi.
 Tot tricotate sunt şi vestele, care se cuplează foarte bine
cu cămăşile masculine.
 Rochiile sunt inspirate din ceea ce purtau vedetele de la
Hollywood în anii '60, în culori pudrate, pastelate.
 Tot ca o noute sunt şi jachetele "hand-made", mai exact

tricotate şi cu lungimi ce variază de la foarte scurt la
foarte lung.

 Culorile folosite în colecţiile de toamnă-iarnă de
pretutindeni sunt alb, negru, combinaţii ale acestora,
nuanţe de marouri şi roşu.
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Ce încălţăminte aleg?
 Ghetuţele stil western din piele, piele întoarsă, denim sau combinaţii ale
acestora.
 Cizmele sunt înalte, în stilul ciocatelor, sau cu vârful foarte ascuţtit, cu
toc înalt sau mediu, dar cui.
 Sunt croite din materiale precum pielea, pielea întoarsă, denimul, blana
sau combinaţii ale acestora. Sunt ornate cu cusături sau sunt simple.

Ce accesorii port?
 Şepcile, pălăriile şi băscuţele masculine se poartă, aşa că poţi
da iamă liniştită în şifonierul iubitului sau al fratelui.

 Genţile sunt mai mari decât de obicei, în culorile alese
pentru acest sezon, mai exact nuanţe de marouri, alb, negru
şi puţin roşu ici şi colo.

 Curelele sunt medii, fie simple, fie ornate cu şireturi sau capse.

Eleva: Cupşa Aura,
Clasa a IX –a B
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De ce căţeilor nu le îngheaţă picioarele?

Cercetătorii japonezi au reuşit să rezolve o chestiune care i-a preocupat de mult timp pe
zoologii din mai multe ţări: anume, cum pot sta câinii pe gheaţă pentru perioade mari timp fără să le
degere tălpile şi degetele.
Cercetătorii din cadrul Universităţii Yamazaki Gakuen din Tokyo au descoperit că tălpile şi
degetele câinilor sunt prevăzute cu o reţea de glande care elimină o secreţie foarte bogată în
grăsimi, care împiedică degerarea.
Dacă oamenii sunt expuşi la temperaturi foarte scăzute, vasoconstricţia vaselor de sânge din
extremităţile corpului duce la reducerea fluxului sangvin din acele zone.
Echipa de cercetători condusă de dr. Hiroyoshi Ninomya s-a folosit de un scaner ataşat unui
microscop electronic pentru a studia labele a 4 câini maturi. Oamenii de ştiinţă au descoperit astfel
că arterele care trimit sângele spre picioarele câinilor sunt cuplate cu o reţea de vene mici, întregul
sistem acţionând ca un schimbător de căldură., având rolul de a încălzi sângele rece provenit din
zona tălpilor înainte de a-l trimite înapoi în restul corpului.
Acest tip de adaptare extremă a fost identificat la vulpile polare, precum şi în picioarele
pingunilor şi înotătoarele delfinilor. Descoperirea sugerează că specia câinilor ar fi originară din
regiunile reci, unde o astfel de adaptare ar fi fost esenţială pentru supravieţuire.
Sursa: Physorg.com

Elev: Lazea Ionuţ,
Clasa a 11-a C seral
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Muzeul Trick Eye din Busan, Coreea de Sud,
nu este un muzeu în sensul clasic al cuvântului. Este,
mai degrabă, o colecţie de picturi ciudate care îţi
permit, la propriu, să interacţionezi cu opera de artă.
Să te urci pe stâncile unui munte sau să faci
manichiura unui model renascentist în timp ce îl
călăreşti pe legendarul Pegas nu se numără printre
activităţile obişnuite pe care te-ai aştepta să le faci
într-un muzeu obişnuit.
În Muzeul Trick Eye privitorul interacţionează în mod direct cu arta şi devine, de cele mai
multe ori, parte din ea. Pentru ca în acest muzeu nu este îndemnată comtemplarea operelor de artă,
ci implicarea efectivă şi completarea lor.
Întreg muzeul este un montaj ce imbie la
"strâmbături" în faţa aparatului de fotografiat. Şi
cum ai putea să nu o faci când în una din galeriile
muzeului gravitaţia părea să fie inversată şi totul
e cu susul în jos, în alta ai şansa să îl călăreşti pe
legendarul Pegas, iar o altă instalaţie presupune o
luptă aprigă cu un balaur cu patru capete. Iluzia
interactivităţii este dată de faptul că majoritatea
picturilor expuse sunt realizate prin tehnica trompe l’oeil.
Printre cei care au avut şansa să viziteze muzeul se numără şi Jurgen şi Mike, doi jurnalişti
germani care au împărtăşit experienţa, cu tot cu poze, pe blogul lor de călătorie.
GALERIA FOTO
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Sursa foto: busanfor91days
secretar şef Ardelean Luminiţa
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(Partea a II-a)

10. Cea mai mare turbina hidroenergetica din lume
Turbina SeaGen, din Strangford Lough, din Irlanda
Asemănătoare turbinelor eoliene, dar alimentate de
mişcarea apei şi nu de cea a vântului, turbinele hidroenergetice
transformă curenţii din adâncurile oceanelor în electricitate.
SeaGen de 1,2 megawaţi, care este formată dintr-o pereche de
turbine, fiecare având câte 20 metri în diametru, este în prezent
singura turbină hidroenergetică la scară comercială din lume.
Lamele elicelor au abilitatea de a se roti la 180 grade în funcţie
de direcţia de mişcare a curenţilor şi pot fi ridicate din apă pentru
mentenanţă, activitatea lor obişnuită fiind de natură subacvatică.

9. Cea mai mare centrală energetică funcţională cu
valuri Ferma de Valuri Agucadoura, din Portugalia
Prima şi singura centrală energetică alimentată cu valuri

din lume seamănă cu un şarpe lung de 150 metri şi gros de 3.5 m,

care pluteşte la suprafaţa mării, pe jumătate scufundat în apă.
Fiecare unitate este ancorată perpendicular pe plajă şi are patru
segmente conectate în linie, care găzduiesc centrale hidraulice
independente. Pe măsură ce fiecare segment se balansează pe valuri, în sus şi în jos, centrala sa
hidraulică pompează un fluid biodegradabil printr-o turbină care produce până la 0,75 megawaţi de
electricitate per unitate. Impreună, segmentele produc în prezent un total maxim de 2,25 megawaţi
în apropierea coastelor Portugaliei, existând planuri pentru o extindere a fermei la 21 megawaţi.

8. Cea mai mare centrală de energie fotovoltaică
din lume Parcul Fotovoltaic Olmedilla, din Spania
Parcul Fotovoltaic Olmedilla foloseşte 162.000 de panouri
fotovoltaice plane pentru a furniza 60 megawaţi de energie într-o zi
însorită. Întreaga centrală a fost realizată în 15 luni şi a costat
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aproximativ 530 milioane dolari. Olmedilla a fost ridicată cu ajutorul panourilor solare
convenţionale, construite din siliciu şi care sunt grele şi scumpe.
Aşa numitele panouri solare “celuloid”, deşi sunt mai puţin eficiente pe metru pătrat, au
costuri de producţie mult mai mici şi reprezintă metoda de abordare luată în calcul pentru obţinerea
celei mai mari centrale fotovoltaice din lume, Ferma Solară Rancho Cielo din Belen, nordul
Mexicului, va produce 600 megawaţi de putere.

7. Cel mai mare stabiliment eolian acvatic din
lume Lynn and Inner Dowsing, din Anglia
Vizibile de pe plajele Skengness-ului din Marea Britanie,
cele 54 de turbine eoliene de câte 3,6 megawaţi ale Lynn and
Inner Dowsing pot produce împreună până la 194 megawaţi de
electricitate în cel mai înalt punct. Fiecare turbină măsoară 107
metri în diametru şi se înalţă la 80 metri deasupra nivelului
mării. De asemenea, fiecare turbină este aşezată pe un pilon înfipt în platoul marin de Resolution, o
ambarcaţiune special construită pentru montarea fermelor eoliene acvatice. Costurile proiectului sau ridicat la aproximativ 500 de milioane de dolari. De asemenea, London Array, cu o capacitate de
1000 megawaţi, din Estuarul Tamisei, este proiectată să fie terminată în 2012.

6. Cel mai mare baraj hidroenergetic din lume
Barajul Hidroenergetic Rance, din Franţa
Multe dintre cele mai mari proiecte de energie
regenerabilă există deja de ceva vreme. Terminat în
1967, după o investiţie de aproximativ 134 milioane de
dolari, barajul Rance este şi rămâne prima şi cea mai
mare centrală din lume care produce energie cu ajutorul
valurilor. Barajul funcţionează prin blocarea întrării în
estuarul râului Rance, unde diferenţa medie între
valurile mici şi cele înalte este de opt metri. Cele 24 de turbine de câte 10 megawaţi care se află în

baraj, sub suprafaţa acestuia, pot fi mişcate de apă pe măsură ce aceasta întră şi iese din estuar,
permiţând construcţiei să producă energie aproape continuu. Mai multe baraje diferite au fost
propuse, dintre care cel mai mare va avea o lungime de 12 kilometri şi va putea produce 8,6
gigawaţi de energie sau 5% din electricitatea folosită în Regatul Unit.
Elev: Copos Bogdan,
clasa: a XII-a D
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Pepenele galben este un fruct pe care îl găseşti în
această perioadă prin toate magazinele şi la orice
alimentară.
Pepenele galben are:
 un preţ mic,
 este aromat,
 parfumat,
 foarte gustos,
 este foarte sănătos.

Pepenii galbeni sunt o sursă excelentă de vitamine, minerale şi nutrienţi, care sunt
importanţi pentru corpul uman. Pepenele galben este bogat în potasiu, fosfor, vitamina C, fluor,
acid folic, colină, vitamina A, beta-caroten, luteina şi vitamina K.
Pepenele galben contine: vitamina E, calciu, magneziu, fier, magneziu, zinc si cupru.

Pepenele galben menţine sănătatea ochilor
Datorită conţinutului ridicat de beta-caroten, pepenele galben previne apariţia bolilor de la
nivelul ochilor.
Cercetările au ajuns la concluzia că o dietă bogată în pepene galben a redus riscul de chirurgie
a cataractei, comparativ cu pacienţii care au consumat alimente bogate în grăsimi, unt şi sare.

Pepenele galben întăreşte sistemul imunitar
Datorită conţinutului ridicat de antioxidanţi, pepenele galben reuşeşte să întărească sistemul
imunitar şi să te protejeze împotriva bolilor de orice fel.
Pepenele galben este bogat în:
 vitamina C
 vitamina A.
Vitamina A poate proteja sistemul respirator, este suficient să consumi 100 de grame de
pepene galben pentru a te bucura de necesarul zilnic de vitamina A.
Vitamina C conţinută de pepenele galben stimulează sistemul imunitar pentru a lupta
împotriva infecţiei şi ucide bacteriile şi viruşii periculoaşi datorită proprietăţilor antibacteriene.
Pepenele galben este necesar în special pentru copii şi pentru femeile cu vârste curprinse
între 45 şi 67 de ani.
sursa: http://sanatate.acasa.ro/dieta-nutritie-4/ce-beneficii-obtii-atunci-cand-consumi-pepene-galben
Eleva: Pricop Roxana,
Clasa a IX-a B

Legumele şi fructele albe
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de ce ar trebui să le consumi?

Culoarea legumelor pe care le consumi, are rolul de a-ţi oferi o informaţie şi de a-ţi
indica lucruri importante despre alimentele respective. Mai exact, culoarea alimentelor îţi
spune ce nutienţi conţine produsul respectiv. Astfel, legumele de culoare albă conţin substanţe
chimice care te ajuta să ai o inimă mai sănătoasă, care scad nivelul colesterolului şi care
reglează tensiunea arterială.

Ciuperci
Ciupercile sunt produse vegetale bogate în
proteine, foarte gustoase, cu ajutorul cărora poţi
realiza reţete începând de la cele mai simple, până
la cele mai complexe. Acestea pot fi consumate
fierte, prăjite, murate sau crude, însă indiferent de
alegerea modului de consumare, ciupercile îţi oferă
un element foarte important. Este vorba despre
potasiu - acesta are proprietăţi spectaculoase şi reprezintă o armă puternică impotriva cancerului.

Cartofi şi banane
Ambele produse sunt surse foarte bune de
carbohidraţi (care îţi oferă mai multă energie) şi
potasiu, acid folic, vitamina C, A, E, B6, minerale
precum potasiu, sodiu, fier, calciu, magneziu, cobalt,
fosfor, zinc, crom, dar şi fibre, proteine şi unele
substanţe active. Cele două alimente sunt de mare ajutor în
protecţia inimii, protejează impotriva cancerului prin compuşii
fenolici pe care îi conţin şi oferă energie organismului.
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Usturoi

Usturoiul este un aliment antibacterian,
antifungic şi protejează organismul de boli care de
care mai puternice. De asemenea, consumat în mod
frecvent, usturoiul menţine inima sănătoasă şi te
protejează mai ales de infecţiile specificice
sezonului rece. Consumă usturoi ca atare, sub
formă de pastă cu smântână sau adaugat la diferite
mâncăruri.

Conopida
Conopida este un aliment care oferă
organismului foarte multă energie. Aceasta conţine
fibre şi vitamine de baza, dar în acelaşi timp are un
conţinut scăzut de calorii. Consumă conopidă
proaspată sau sub formă de murături, în combinaţie
cu alte alimente.

Ţelina
Ţelina este gustoasă, aromată şi uşor picantă,
aşa ca poate fi adaugată ca atare, sau fiartă, în ciorbe,
Oricum ar fi, ţelina previne apariţia cancerului de

stomac şi colon, scade tensiunea arterială, îmbunătăţeşte

funcţiile renale şi este de mare ajutor în procesul de
slăbire.

Sursa: http://sanatate.acasa.ro/dieta-nutritie-4/legumele-si-fructele-albe-de-ce-ar-trebui-sa-le-consumi
Eleva: Danciu Veturia,
Clasa: a IX-a seral
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Un fenomen natural
mai puţin cunoscut:
cum se nasc şi mor
cheile din România
Timpul este necruţător cu înfăptuirile sale şi, datorită lui, toate pe această lume sunt într-o
continuă transformare. Nici formele de relief nu se pot sustrage acţiunii lui devoratoare, chiar dacă
ele se supun unor alte legităţi evolutive decât firavele fiinţe umane. Văile carstice nu fac excepţie.
După ce un râu porneşte în lupta sa cu substratul, şi începe să ferestruiască un sector de
cheie, acesta prinde parcă viaţă. În aceste stadii, desigur, aspectul cheilor se schimbă. De la peisajul
tonifiant, zburdalnic şi neîmblânzit al cheilor tinere, până la cel ponosit şi ruiniform al celor
îmbătrânite.
Nicăieri în România ca în Munţii Apuseni, grupa montană care concentrează 52 de chei, cel
mai mare număr de astfel de văi din ţara noastră, nu se găsesc exemple atât de grăitoare pentru
fiecare etapă din evoluţia cheilor.


Formarea cheilor

Cele mai numeroase chei din Munţii

Aşa s-au format multe dintre cheile cele

Apuseni sunt epigenetice. Ele s-au înfiripat

mai cunoscute ale Apusenilor şi ale

prin adâncirea unui râu, într-o primă fază, în

României: cheile Turzii, Turenilor, Aiudului,

roci sedimentare moi, uşor de sculptat de

Ampoiţei, Sighiştelului, Mănăstirii, Gălzii,

cariul apei. La un moment dat însă, apele au

Găldiţei,

ajuns la fundamentul dur, cel mai adesea

Gîrdişoarei etc.

Cetei,

Tecşeştilor,

Cibului,

calcaros. Interesant este că, de la acest nivel,

Mai puţine ca număr, însă cu evoluţia cea

valea nu s-a dezvoltat în plan orizontal, prin

mai spectaculoasă, sunt cheile de captare

lărgirea albiei şi crearea de terase, ci şi-a

carstică. În acest caz, parte din apa râurilor a

continuat, cu încăpăţânare am zice, adâncirea

fost captată în adâncuri, prin litoclaze

în roca mult mai rezistentă.

(crăpături în calcar) şi de-a lungul feţelor de
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stat, adică a acelor linii fragile unde rocile

cazul primelor, reprezentate în Apuseni doar

sunt mai uşor de erodat. În subteran, apele au

de Cheile Feneşului, văile s-au adâncit în

creat acvifere şi apoi peşteri, care s-au

condiţiile în care substratul a fost antrenat în

dezvoltat

mişcări de ridicare, în vreme ce în a doua

atingând,

unele,

dimensiuni

ciclopice.

situaţie este vorba, invers, de coborârea

Odată cu lărgirea peşterii, întreg râul a
fost captat în lumea misterioasă a adâncurilor,

tectonică a nivelelor de bază (cheile Videi sau
Albioarei, din Munţii Pădurea Craiului).

astfel că, deasupra, vechea vale a rămas
seacă. Cu timpul, datorită îndărătniciei cu
care râul a săpat în pereţii laterali ai galeriei,
aceştia

s-au

îndepărtat

unul

de

altul,

nemaisusţinând suficient tavanul peşterilor,
care s-a prăbuşit, rezultând sectoare de chei.
O astfel de geneză se poate observa "pe
viu" astăzi în Peştera Cetăţile Rădesei - un
unic laborator al naturii, unde modul său de
acţiune şi finalitatea eforturilor sale pot fi
admirate de fiecare dintre noi. Ea este doar o
rămăşiţă din peştera care a dat naştere, în
acelaşi mod, spre aval, Cheilor Someşului
Cald.



Tinereţea cheilor

Multe dintre Cheile Apusenilor sunt azi la
această vârstă. Peisajul lor este spectaculos,
sălbatic şi cu multe atribute atractive.
Le

recunoaştem

după

profilele

transversale înguste, cu versanţii foarte
apropiaţi, uneori în formă de V, unde apa încă
nu a săpat lateral. Versanţii sunt impunători,
abrupţi, aproape de verticală, alteori chiar
surplombaţi (ieşiţi în afară în raport cu baza)
şi sunt presăraţi cu micro-forme de tipul
pilierilor, crestelor, turnurilor.
Accesul prin astfel de chei este dificil,
uneori se face pe o potecă îngustă, alteori pe
la baza versantului sau pe amenajări speciale
- bride, scări sau lanţuri -, alteori chiar prin
apă. Iar cursul de apă se remarcă prin
prezenţa

rupturilor

de

pantă:

praguri,

repezişuri, cascade şi marmite de evorsiune
(scobituri în albia râului), care fac străbaterea
cheilor şi mai dificilă, unele dintre ele
pretându-se

chiar

canyoning-ului (cheile

Cetei).
Tinereţea unei chei permite cel mai bine
Alte forme de acest tip au apărut prin
străduinţa factorilor tectonici, rezultând cheile
antecedente şi de subsidenţă periferică. În

deducerea tipului de geneză.
Elev: Groza Mihai,
Clasa: a 11-a C seral
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Povestea bradului de Crăciun
An de an te străduieşti să îl împodobeşti cu ornamente căt mai
frumoase, dar te-ai gândit vreodata care este, de fapt, povestea bradului
de Crâciun?
Obiceiul împodobirii bradului a fost preluat de la jumătatea
mileniului trecut de la triburile germanice. Ei spuneau ca bradul, prin
forma sa triunghiulară simboliză Sfânta Treime, iar ornamentele cu care
bradul era împodobit - bogăţia şi cunoaşterea, asemenea pomului sacru
din Grădina Edenului, în care se găseau fructele cunoaşterii.
Se spune ca prima persoană care a decorat pomul de Crăciun a fost protestantul Martin
Luther. Potrivit legendei, în timp ce se îndrepta spre casă, acesta nu a putut să nu observe
frumuseţea stelelor ce straluceau printre crengile brazilor, aşa ca vrut să le arate acest lucru şi celor
din familie. Astfel, pentru a reface imaginea, el a pus lumânari în brad.
În Anglia, familia regală a adoptat această tradiţie în 1840 şi

nu a durat mult până când oamenii de rând au îmbrăţişat şi ei acest
obicei. Regina Victoria şi Prinţul Albert nu numai că folosea

lumânări pe post de ornament, dar şi bomboane, omuleţi din turtă

dulce şi fructe, lucru care a dus decorarea bradului la un alt nivel,
oamenii devenind mult mai atenţi la cum arată ornamentele în pom.

Tradiţia pomului de Crăciun a fost târziu adoptată pe continentul american, fiind considerat
un simbol păgân. În America, bradul împodobit a apărut la începutul secolului 20. Americanii îşi
decorau brazii cu ornamente făcute în casă, iar germanii continuau să folosească fructele şi turta
dulce pe post de ornamente. La scurt timp, bradul a început să fie impodobit cu popcorn, care era
vopsit în culori cât mai puternice.
Tot în America este expus anual cel mai mare brad
de Crăciun, la Rockefeller Center, New York. Acesta
măsoara între 20 şi 30 metri. Pomul împodobit a devenit
unul dintre cele mai importante simboluri ale Crăciunului,
în ziua de azi, oamenii putând să îşi aleagă diverse tipuri
de brad, precum şi numeroase ornamente pe care să le
prindă în pom în aşteptarea lui Moş Crăciun.
Eleva: Mureşan Anamaria,
Clasa a IX-a B
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Proiectul educaţional

„CRĂCIUNUL ÎN MARAMUREŞ”, 2012 ediţia a III-a,

iniţiat de O.N.G. Comunicaţi prin noi readuce în atenţia
tuturor faptul că Maramureşul este încă un loc în care se
pot auzi glasurile copiilor şi tinerilor, dar şi ale celor
bătrâni care vestesc Naşterea Domnului Iisus. Atât timp cât
colinda şi colindatul nu vor pieri, sărbătoarea Crăciunului
nu îşi va pierde farmecul în Maramureş.
Sute de elevi de la mai multe şcoli din Baia Mare sau implicat în proiectul educaţional „Crăciunul în
Maramureş”, ajuns anul acesta la cea de-a treia ediţie. Pe lângă acţiunile desfăşurate la penitenciar
şi la câteva centre de tip familial din Baia Mare, elevii au cântat colinde, în cadrul unui concert ce a
avut loc săptămâna aceasta la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Marturisitorul” din Baia
Mare.
Proiectul, care s-a desfăşurat pe parcursul a cinci săptămâni, a debutat cu o vizita a elevilor
la penitenciarul din Satu Nou de Sus. Aceştia le-au dus deţinutilor produse tradiţionale de Crăciun
şi le-au cântat colinde din Maramureş. În cadrul proiectului au urmat vizite la câteva centre de tip
familial din Baia Mare, unde elevii au socializat cu copiii cu
nevoi speciale şi au confecţionat felicitări impreună cu ei.
Punctul culminant al proiectului a fost concertul de
colinde desfăşurat la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif
Mărturisitorul” din Baia Mare. Grupurile de elevi au cântat
colinde, reuşind să strângă ropote de aplauze de la cei prezenţi la
eveniment.
Elevii şi a cadrele didactice au fost implicaţi în diverse
activităţi legate de tradiţiile de Crăciun, ceea ce a dus la atingerea
scopului proiectului, acela de întelegere că, în Maramureş, de
Crăciun lumina nu se stinge şi nici o casă nu rămâne necolindată.
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prof. ing. Miclăuş Dorina
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Septembrie este prima lună din Anul Nou Bisericesc. Şi prima sărbătoare din Anul Nou
Bisericesc este Naşterea Maicii Domnului, zi în care cântarea strana Bisericii strigă de veselie:
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea!”
Ziua de 8 septembrie e o zi foarte sfântă şi foarte
importantă pentru creştinii din toată lumea, căci în această zi sau arătat zorii dimineţii după o noapte întunecată şi lungă care a
durat mii de ani: de la greşeala Protopărinţilor noştri Adam şi
Eva şi până la naşterea Prea Curatei Fecioare Maria a fost o
noapte lungă, sălbatică, plină de suferinţe şi spaime, o noapte a
păcatului şi întunericului. Omul nu mai putea face nici o legătură
cu Dumnezeu, iar Raiul era închis, pentru că Dumnezeu i-a
întors spatele omului, deoarece omul nu l-a ascultat pe
Dumnezeu şi s-a lepădat de porunca lui Dumnezeu.
Această zi poate fi asemănată cu Luceafărul când răsare
– Luceafărul de dimineaţă! Cei care sunt bolnavi, cei care
călătoresc noaptea, cei care muncesc noaptea, ştiu cât de greu
este să nu poţi dormi noaptea, şi mereu stau cu privirea spre
răsărit şi aşteaptă ivirea zorilor zilei. Şi când răsare
Luceafărul de dimineaţă, ţi se umple inima de bucurie, pentru
că ţi-aduce o veste Luceafărul acesta! Îţi aduce vestea că s-a
terminat întunericul şi noaptea, şi că vin zorile, că se apropie
ziua, când se vor trezi toţi oamenii şi te vei întâlni cu cei
dragi ai tăi. Şi mai ales, vestea care o aduce Luceafărul de
dimineaţă, este că vesteşte răsăritul Soarelui, care dă lumină,
veselie şi viaţă. De aceea Luceafărul e aşteptat de toţi
oamenii care aşteaptă lumina, căldura cerului şi bucuria
Raiului. Ziua aceasta este Luceafărul de dimineaţă. Naşterea
Maicii Domnului este ca şi Luceafărul ce a răsărit în lume şi
anunţă venirea Soarelui Iisus Hristos – Lumina lumii.
În Tradiţia Bisericii, Maica Domnului este numită
Eva cea nouă, iar Domnul Hristos este numit Adam cel nou;
pentru că prin sfinţenia vieţii lor şi prin ascultarea de
Dumnezeu restaurează greşeala Protopărinţilor Adam şi Eva.

Naşterea Maicii Domnului este începutul mântuirii
noastre. Acestă sărbătoare este Maica tuturor Sărbătorilor,
pentru că dacă n-ar fi fost această Sărbătoare, atunci n-ar mai
fi fost niciuna dintre celelalte sărbători creştine; deoarece ca să
se nască Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, mai întâi trebuie
să se nască Maica Domnului, care a fost rodul rugăciunilor
Sfinţilor ei Părinţi Ioachim şi Ana.

prof. Petcu Ştefan Cristian
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Cele mai sănătoase uleiuri pentru gătit
Daca foloseşti ulei de rapiţă pentru călirea legumelor şi
stropeşti salatele cu ulei de măsline, înseamnă că în dieta ta
sunt deja încorporate grasimi benefice. Aceste uleiuri sunt
extrem de sănătoase şi conţin cantităţi mari de antioxidanţi
care ţin la distanţă problemele medicale.
Consumul unei varietăţi mari de uleiuri, în contităţi
moderate, ajută organismul să absoarbă mai uşor vitaminele
solubile în grăsime.
1. Uleiul de avocado. Uleiul de avocado este uşor, cu o aromă de unt şi foarte bogat în
grasimi mononesaturate. Consumul de grasimi mononesaturate reduce nivelul de colesterol din
sânge, dar şi riscul de afecţiuni cardiace şi fracturi osoase.
Uleiul de avocado are cel mai înalt punct de fierbere, ceea ce îl face ideal pentru gătitul la
temperaturi mari. Aroma sa este însă delicioasă şi în salate.
2. Uleiul de rapiţă. Uleiul de rapiţă este bogat în grasimi mononesaturate. Are o aroma
delicata si contine cantitatea cea mai mica de grasimi saturate dintre toate uleiurile pentru gatit.
Poate fi folosit si in locul untului. O lingura de ulei de rapita contine peste 15% din necesarul zilnic
de vitamina E, care reduce efectele nocive ale radialilor liberi. Atunci cand este depozitat in locuri
racoroase in intunecate, uleiul de rapita poate fi folosit pana la un an, chiar daca a fost desfacut.
3 Uleiul de masline. Cu o aroma bogata si un gust intepator, uleiul de masline contine
aproape numai grasimi mononesaturate. Este foarte putin procesat, astfel ca pastreaza substantele
benefice ale maslinelor. Contine cantitati mari de antioxidanti, vitamina E si oleocantal, o substanta
cu proprietati antiinflamatorii. Uleiul de masline trebuie depozitat in spatii cu putina lumina si
racoroase, pentru a-si pastra toate substantele nutritive.
4. Uleiul din seminte de in. Uleiul din seminte de in este o sursa importanta de acizi grasi
omega 3. Acest ulei reduce inflamatiile din organism, previne durerile articulare si astmul.
Uleiul din seminte de in se rancezeste rapid, astfel ca trebuie depozitat in frigider. Trebuie
consumat numai in salate.
5. Ulei de susan. Uleiul de susan este compus din parti egale de grasimi mono si
polinesaturate. Are un efect benefic asupra nivelului de zahar din sange si asupra hipertensiunii.
Este extrem de bogat in lignani, substante puternice, asemanatoare antioxidantilor.
Uleiul de susan intensifica aromele preparatelor alimentare, astfel ca trebuie folosit in cantitati
moderate.
6 Uleiul de nuci. Alaturi de uleiul din seminte de in, uleiul de nuci este o sursa importanta
de acizi grasi omega 3. Acest ulei reduce nivelul de colesterol si stresul. De asemenea, uleiul de
nuci reduce si riscul de afectiuni cardiace.
Uleiul de nuci poate fi folosit in decurs de un an, daca a fost deschis. Pentru a preveni
rancezeala, uleiul de nuci trebuie depozitat in frigider.
Sursa: http://sanatate.acasa.ro/dieta-nutritie-4/cele-mai-sanatoase-uleiuri-pentru-gatit

Eleva: Manci Vasilica,
Clasa a 13-a A seral
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Mâncăruri
ciudate

 Şerpi
În Nigeria poţi savura o varietate
impresionantă de şerpi.

 Batoane de ciocolată prăjite
Nu doar mâncărurile cu nume
alambicat, din Asia, ne pot aduce
zâmbetul pe faţă, ci şi alimentele cu
ingredientele cunoscute, în combinaţii
atipice, ne pot stârni uimirea.
Iată doar câteva:

 Acadele sărate cu prune
În Japonia, se găsesc astfel de
acadele în două mărimi mici şi mari. Cele
mici au gust de prună şi sunt acoperite cu
un strat de sare care ţi se topeşte în
gură. Cele mari nu au acest strat, dar au
în interior bucăţele de prună uscată şi un
lichid sărat.

 Loempia
Este varianta indoneziană a
pachetelelor
de
primavară.
Acest
pacheţel conţine şuncă, un ou prăjit şi
sos de alune.

 Îngheţată de trandafir
În Veneţia poţi servi o astfel de
îngheţată, care este servită cu petale
adevărate de trandafir.

În Scoţia, batoanele de ciocolată
se răcesc, nuse îngheaţă, dat printr-un
amestec de lapte cu făină şi ouă, ca
pentru şniţele şi apoi se prăjeste timp de
10 minute.

 Bere gelatinoasă
Se consumă în Danemarca, în
special de către studenţi.

 Bomboane acre
Cu
siguranţă
aţi
mâncat
bomboane care va fac gura pungă, cele
din Asia sunt incredibil de acre. Acestea
au un strat generos de substanţă acră şi
mai sunt denumite şi “super-lemon”.

 Plăcinta plutitoare
Australienii iau o placintă obişnuită
din carne, o pun într-o farfurie de supă de
mazare, adaugă sos de roşii şi o
consumă, ca atare.

 Bomboane pe pâine

Le poţi cumpara din Olanda şi sunt
acele mici bomboane care se pun pe tort,
numai că ei le pun pe pâine.

 Cremă de ceai verde

Este ca şi cum ai bea un pahar de
ceai verde, ai fuma o ţigară fină şi ai
mânca îngheţată, în acelaşi timp.

Eleva: Bogoviţ Ramona,
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(Partea a doua)

1. lintea – conţine lecitină, proteine şi glucide de care au nevoie celulele creierului
2. Quinoa – întăreşte memoria şi încetineşte procesul de îmbătrânire, fiind bogat în fier
3. carnea de pasăre de curte – are grăsimi şi uleiuri ce oferă energie celulelor nervoase
4. fasolea – creşte puterea de concentrare
5. oul – este o sursă grozava de proteine; gălbenuşul conţine colina ce ajută
la dezvoltarea memoriei
6. avocado – combate stresul, nervozitatea şi insomnia

7. bananele – glucoza, vitaminele şi mineralele conţinute de acestea sunt
benefice pentru creier şi îl energizează

8. caisele – stimulează neuronii
9. stafidele – conţin mult zahăr (75%), resursa energetică pentru creier
10. para – zahărul şi substanţele asemănătoare hormonilor intensifică puterea de “lucru” a
creierului
11. mazărea – fiind bogată în proteine, este bună pentru memorie şi concentrare
12. salata verde – calmează sistemul nervos datorită substanţelor opiacee .

1. castanul sălbatic – calmează senzaţia de usturime şi iritaţiile datoriă substanţelor sale active
2. arnica – uleiul esenţial de arnică calmează inflamaţiile oculare
3. mesteacănul alb – întăreşte imunitatea ochilor deoarece conţine vitamina C, potasiu şi calciu
4. limba de miel – reduce inflamarea vaselor conjunctivale datorită taninurilor şi a saponinelor
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5. rostopasca – este extraordinar de eficientă împotriva virusurilor şi mai ales pentru ochii uscaţi
6. gutuia – este bună pentru alergii şi febră fanului deoarece conţine pectine şi calciu
7. iarba de silur– calmeaă ochii persoanelor ce îşi petrec foarte mult timp în faţa calculatorului
8. grăsimea de găină – face minuni aplicată ca unguent pe ochi împreună cu
iarba de silur
9. strugurii – ajută cu precădere ochiul în timpul vederii nocturne
10. patlagina – taninurile pe care le conţine tratează infecţiile oculare
11. căpşuna – ajută ochii în timpul vederii nocturne

12. centarium Minus – tinctura obţinută din această plantă vindecă afecţiunile oculare
13. ananasul – enzimele conţinute de acesta relaxează ochii obosiţi din cauza calculatorului
14. rozmarinul – purifică ochii şi protejează vasele de sânge oculare

1. pepenele – conţine foarte puţine calorii şi este excelent pentru menţinerea fermităţii pielii
2. iaurtul degresat – bacteriile conţinute de acesta îmbunătăţesc aspectul pielii; în plus, are o
concentraţie ridicaă de vitamina A
3. grâul – contine acizi graşi, calciu şi dioxid de siliciu care sunt

extraordinar de sănătoase pentru păr, ,piele şi unghii

4. orzul – înfrumuţesează şi revitalizează datorită substanţelor
bioactive
5. cimbrul – redă strălucirea pielii şi curăţa organismul
6.
7.

hreanul – conţinând substanţe active, regenerează părul, pielea şi unghiile
muştarul- reglează fluxul sanguin la nivelul pielii
prof. ing. Orha Ioan
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Răcelile şi gripele nu reprezintă un “capăt de
ţară”, dar sunt neplăcute, au riscurile lor şi, in plus,
fiecare răceală ne scurtează câte puţin din viaţa.
Factorii care favorizează dezvoltarea şi
menţinerea unui sistem imunitar puternic sunt
alimentaţia corespunzătoare, aerul curat, lipsa
fumatului, un nivel de stres cât mai redus posibil,
somnul suficient şi de calitate, evitarea excesului de
medicamente (în special de antibiotice, care ar trebui
utilizate doar în deplina cunoştinţă de cauză sau la
recomandarea medicului).
Alimentaţia are o influenţă majora asupra sistemului imunitar, mai ales dacă ţinem
cont că (spre deosebire de calitatea aerului ori de nivelul de stres, spre exemplu) stă într-o măsură
foarte mare în puterea noastră de control.
Care sunt alimentele care ne ajuta - mai ales în perioadele de răcire accentuată a
vremii (deoarece impactul este unul relativ rapid) - să ne întărim sistemul imunitar?
7) Ouăle, datorită complexului de aminoacizi conţinuţi, vitaminei A (în cantitate mare) şi
mineralelor (zinc în speta).
6) Mierea, prin enzimele conţinute, minerale şi vitamine. Cele mai indicate sunt mierea de
mană (miere obţinută din seva) şi mierea de tei.
5) Citricele (în primul rând kiwi şi lămâia), mulţumită în special vitaminei C din
compoziţia lor.
4) Ardeii roşii, care ne oferă vitamina C şi pro-vitamina A din belşug.
3) Fructele de pădure, bogate în vitamina C şi în pigmenţi antioxidanţi. “Vedetele” sunt
coacăzele negre şi murele.
2) Ceaiul verde, graţie quercitinei şi L-teaninei pe care le conţine.
1) Ceapa şi mai ales usturoiul, vegetale ce conţin atât quercitina, cât şi compuşi ai sulfului
cu acţiune antibiotică (spre deosebire de antibioticele de sinteză, usturoiul consumat în mod regulat
nu generează rezistenţa bacteriană la compuşii săi, datorită multitudinii de compuşi sulfuraţi
continuţi (bacteriile pot deveni rezistente doar în cazul inoculării repetate a unei singure substanţe
ori a unui număr mic de substanţe).
Iar acum, “premiile speciale” (remedii naturale cu eficienţă de medicament, pe care le
putem consuma în mod excepţional pentru creşterea imunităţii):
3) Cătina şi măcesele (sub forma de sirop sau de soluţie alcoolică), foarte concentrate în
vitamina C şi în pro-vitamina A;
2) Pătlăgina (utilizată sub formă de infuzie), unul dintre antibioticele naturale de top;
1) Tinctura de propolis, cel mai puternic antibiotic natural.
Eleva: Chiş Bianca,
Clasa a 11-a C seral
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Se pare că nu stresul este ceea ce duce la sporirea
riscului de a suferi de diferite afecţiuni, ci modul în care reacţionăm la el - cel puţin aceasta este
concluzia unui nou studiu.
Cercetătorii de la Universitatea Penn State au descoperit că
modul în care oamenii reacţionează la stres are repercusiuni asupra
sănătăţii chiar şi 10 ani mai târziu. Studiul a relevat, de asemenea, că
persoanele cele mai predispuse la stres sunt cele tinere, inteligente şi
educate.
Studiul a fost efectuat pe 2.000 de bărbaţi şi femei, voluntarii
răspunzând la un chestionar pe tema sănătăţii, a stării sufleteşti şi a situaţiilor stresante din timpul
zilei. De asemenea, cercetătorii au colectat mostre de salivă, pe care le-au testat pentru a descoperi
nivelul cortizolului, un hormon de stres.
Studiul a fost realizat în 1995 şi apoi în 2005, astfel s-a putut observa cum evenimentele
petrecute cu 10 ani în urmă afectează sănătatea pacientului astăzi.
Oamenii de ştiinţă au descoperit că persoanele care se îngrijorează în mod constant tind să
prezinte un număr mai ridicat de dureri 10 ani mai târziu. De asemenea, aceste persoane prezentau
mai multe probleme cardiovasculare în comparaţie cu oamenii care se împăcau cu situaţiile
stresante.
„De exemplu, dacă ai foarte multă treabă de făcut astăzi şi
eşti foarte supărat din acest motiv, atunci e mult mai probabil ca
peste 10 ani de acum să ai probleme de sănătate în comparaţie cu
altă persoană care are multă treabă de terminat astăzi, dar care nu se
lasă afectată de acest lucru”, a exemplificat Almeida.
David Almeida, profesor la Universitatea Penn State, afirmă
că oamenii pot fi clasificaţi, în mare, în două tipuri de persoane atunci când vine vorba de reacţia la
stres. „Cred că oamenii aparţin unuia din cele două tipuri.
 În cazul «oamenilor Velcro», atunci când întâlnesc un factor de stres, acesta se
«lipeşte» de ei, astfel că la sfârşitul zilei ei continuă să fie supăraţi şi nervoşi.
 În schimb, «oamenii Teflon» lasă factorii de stres să treacă pe lângă ei, nefiind
afectaţi.
Pe termen lung, «oamenii Velcro» sunt cei care au parte de probleme de sănătate”, a explicat
profesorul.
Almeida a mai menţionat că persoanele tinere sunt mai
predispuse la a reacţiona la stres decât persoanele în vârstă, iar
persoanele cu un nivel scăzut de educaţie şi cu abilităţi cognitive
reduse tind să prezinte un nivel mai scăzut de stres.
Alte cercetări au arătat că persoanele care sunt îngrijorate
în mod constant tind să prezinte un risc mai mare de atac cerebral
şi de dureri de spate.
Sursa: Medical Dail

Elev: Radu Mircea,
Clasa a XII-a D

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr.6 / 2012 – ISSN 2067-7871

Prenume trăsnite
Ştiaţi că de curând, în Mexic, s-a
născut un mic Yahoo?

Prenume geografice
Dacă există o Paris (Hilton) de

Mai scurt, dar mai percutant, un
cuplu de chinezi a decis să-şi numească
noul născut simplu: “@”. Întreaga lume
foloseşte "@" în adresele de mail însă în
chineză, "@" înseamnă “te iubesc”, a

precizat fericitul şi inspiratul tată. Trebuie
să recunoaştem că este o iniţiativă

ce nu ar exista şi alte prenume cu iz
geografic? Iată de exemplu micul
Brooklyn Beckham. Ce părere aveţi
despre Louisiana, Cheyenne, Sydney,
Madrid sau Nancy?

În Asia există persoane cu
prenumele Cuba, Vietnam, Malaesia

originală.
Pe 12 septembrie, un mic Google
a văzut lumina zilei în Suedia, dintr-un

sau Manilla.
În Belgia s-au născut de curând

tată libanez şi o mamă de origine

fetiţe pe nume Afghana şi Orly. Cât

suedeză.

despre părinţii micuţei Etna … E uşor

Explicaţia?

Tatăl

adora

serviciile Google.

de prevăzut că va avea un caracter
“exploziv”.

Prenumele “de marcă”
În Franţa, anual, sute de nou
născuţi sunt botezati Chanel. Unii părinţi
din Belgia sunt fericiţii “posesori” ai unui
bebe Rolex sau Prada.
În USA există Timberland, Porche,
Canon, Bentley sau Jaguar. Pentru fetiţe
Nivea, L’Oreal, Fanta, Pepsi sau Ikea
sunt prenume la ordinea zilei. Un “must”
este prenumele Armani (atât pentru
baieţei cât şi pentru fetiţe).
Eleva: Oiegaş Alexandra,
Clasa: a IX-a seral
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Ego-urile zodiilor
(Partea a doua)

Balanta
EU IMPAC
Impaciuitorul
Frica de conflict

Scorpion
EU DORESCPuternicul din
umbra
Frica de neputinta

Sagetator
EU INTELEG
Inteleptul nesabuit
Frica de a nu
intelege

Blestemul egoului balantei este acela ca in permanenta
ea incearca sa impace capra cu varza, cu lupul, cu barca, cu
raul, uitand ca uneori conflictul are valente constructive.
Asadar egoul asta vrea sa impace extremele, oameni care nu
au nimic unii cu altii…si asta doar pentru a se simti bine, util,
mare si mai ales bun.
Ce ar trebui sa invete balanta astfel incat sa se
dezlege din blestemul armoniei permanente si imaginare?
Ar trebui sa invete ca totul este devenire si ca unele
lucruri si unii oameni nu pot fi impacati.
Sa invete sa faca lucrurile si de una singura, fara sa
mai depinda de ajutorul unui partener sau al unei echipe. Sa
inteleaga principiul formulat de taoisti conform caruia:
“cuvintele frumoase nu sunt adevarate, iar cuvintele
adevarate nu sunt neaparat frumoase”.
Egoul acesta are toate culorile: rosul furiilor
necontrolate care pot distruge lumi interioare si exterioare,
galbenul invidiilor nemasurate, verdele geloziei pe care il
arunca spre orice fiinta care incearca sa ii iasa din mreje,
albastrul rece si distant cu care te tine departe de lumea lui si
dincolo de care simti o prapastie care te va desparti mereu de
tot ceea ce este el cu advarat.
Ce are de invatat scorpionul pentru ca egoul sa
devina un sine capabil sa creeze lumi de bucurie? Are de
invatat lectia adevaratei smerenii si de punere a propriei
vieti in mainile divinitatii.
Va trebui sa nu mai simta ca el este dumnezeu cu
putere de viata si moarte asupra celor din jur. Abia cand isi
va asuma conditia de muritor, supus legitatilor lumii vazute
si nevazute, va capata scorpionul adevarata putere, aceea care
ii va permite sa fumeze in tihna pe varful unui munte, de unul
singur, rugandu-se in gand pentru toti cei care, dragi fiindu-i,
i-a lasat in paza lui Dumnezeu.
Egoul sagetatorului il face sa creada ca le stie pe toate
si ca mai ales le intelege pe toate asa cum Dumnezeu le-a
creat, in semnificatia lor divina si in toate rosturile lor. .
Egoul sagetatorului il face pe acesta uneori sa uite ca se afla
unde se afla si este cine este, tocmai pentru ca alti oameni lau format, ocrotit, iubit.
Ce trebuie totusi sa invete sagetatorul pentru a
putea sa inceapa calatoria spre sinele sau divin? Va
trebui sa invete sa ierte de 777 ori cate 777 de pacate ale
altora si sa nu ridice piatra primul.
Sagetarorul va trebui sa invete statornicia si
capacitatea de a-ti pune radacinile intr-un loc macar pentru
un timp, pentru a lasa ragaz unei relatii se se cladeasca, unei
povesti sa se depene
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Capricornul
EU FOLOSESC
Retrasul distant
Teama de
exprimarea emotiei

Varsator
EU CUNOSC
Rebelul fara cauza
Frica de reguli si
traditii

Pestele
EU CRED
Pasivul visator
Frica de realitatea
palpabila

Egoul capricornului este unul rece si calculat, aproape
inuman. Acest tip de ego te face sa te simti in preajma unui
sloi de gheata nu a unui om, a unui sloi de gheata care nu are
nevoie de nimeni si nimic, care nu are nimic de dat sau de
primit. Este egoul acela care il face pe nativ sa calce pe
cadavre pentru a-si implini telurile de marire sociala si
ierarhica.
Ce are de invatat capricornul pentru a deveni un
sine puternic si iubitor de viata? Va trebui sa invete sa se
lase folosit, sa fie o unealta prin care Dumnezeu lucreaza
in lume, sa daruiasca neconditionat si nelimitat.
Sa invete ca exprimarea emotiilor nu a omorat pe
nimeni niciodata, dar neexprimarea lor a facut multe victime.
Egoul varsatorului il arunca in capcana celui care le
stie pe toate, dar nu la nivel superficial asemenea
geamanului, ci la nivelul cunoasterii profunde, aproape
spirituale. Egoul asta naste revolutii si cand acestea nu sunt
necesare, naste revolte, cand lucrurile au nevoie de timp
pentru a se aseza si pentru a da rezultate. Egoul asta schimba
doar de dragul de a schimba fara sa se gandeasca la
consecinte.
Ce este totusi de facut pentru ca varsatorul sa isi
dea sansa de a ajunge la urmatorul nivel de dezvoltare
spirituala? Ar trebui sa accepte ca mintea sa nu poate
cuprinde totul, ca Dumnezeu este mai mare decat puterea
sa de cunoastere, ca acele lucruri pe care nu le cunoaste si
nu le controleaza sunt cele cu adevarat importante.
Va trebui sa invete smerenia celui care isi accepta
conditia de muritor, pentru ca astfel sa se mai nasca o data in
haina vietii vesnice. Un astfel de varsator este ca un far
pentru cei din jur, ajutandu-i sa nu se piarda pe calea catre
sinele superior.
Egoul pestelui este poate egal in subtilitate si
periculozitate cu cel al scorpionului. Este unul nevazut, dar
usor de simtit. In preajma unui astfel de ego iti vine sa fii in
alerta permanenta, parca simtind ca acele cuvinte frumoase
sunt o capcana, ca visul frumos in care te atrage este de fapt
un cosmar, ca raiul promis este de fapt un purgatoriu vesnic.
Ce are de facut pestele pentru a rupe panza
iluziei si a vedea adevarata fata divina a semenilor sai?
Va trebui sa nu se mai roage in intimitatea propriei minti,
ci slujindu-i pe cei care au nevoie de el.
Spaland rani, hranind si neasteptand lauda pentru
asta, amintindu-le oamenilor ca dincolo de ceea ce ei vad,
este o lume nevazuta, care este acolo pentru a-i ajuta sa
creasca si sa ajunga la randul lor sa creada, si crezand, sa se
mantuiasca. Un astfel de peste devine pescar de oameni, un
om care poate calca in credinta pe apa vietii, pentru a-si gasi
si sarbatori sinele divin.
Eleva:Tarcea Nicoleta,
Clasa a 13-a B seral
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DEMONSTRAŢII CU DESENE

DESPRE PĂTRATELE NUMERELOR ÎNTREGI

(2n + 1) 2 = 8Tn + 1

, unde T

n

( 2 n) 2 = 8Tn−1 + 4 n

= 1 + 2 + ... + n

.

Bibliografie:
Proofs without Words, Roger B. Nelsen, Math. Ass. of America.

prof. Dale Camelia
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Învăţăm să dansăm !

Maria la vrăjitoare:
- M ă iubesc doi bărbaţi. Spune-mi cine din ei va
fi norocosul?
Vrăjitoarea pune cărţile, apoi se uită atent la ea şi
spune:
- Cel ce va avea noroc va fi Vasile – te vei
căsători cu Ion.

Cum te numeşti? Întreab ă medicul.
- Popopopa Mamamamarin.
- Eşti bâlbâit?
- Nu, tata era bâlbâit, iar ăla care mi-a
scris certificatul era un cretin.
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Cafea de criză...
Se ia o boab ă de cafea, se leagă cu o aţă, şi se scufundă de
2-3 ori în ceaşca cu apă fierbinte.
La fiecare 3 cafele se schimbă aţa....

Doi beţivi:
- Bă, tu care boală crezi că este mai gravă, Paekinson sau
Alzheimer?
- Io zic că mai bine este să ai Parkinson.
- De ce?
- Păi mai bine verşi jumătate de pahar pânâ îl duci la gură,
decât să uiţi unde ai pus sticla.

Poliţiştii se duc în excursie cu un autocar cu dou ă nivele.
La nivelul de jos ofiţeri şi la nivelul de sus subofiţieri.
La un moment dat se aud urlete de la nivelul de sus, iar şefii se duce să vad ă ce se întâplă.
- De ce urlaţi în halul astă?
- NOI NU AVEM ŞOFER !!!
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Stiaţi că …
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Elev: Pop Florin,
Clasa a IX-a seral
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Nu te îngrijora de ceea ce gândesc oamenii - nu li se întâmplă prea des.

Dacă trebuie sa alegi între dou ă rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai încercat-o până

atunci.
A avea conştiinţa curată înseamnă a avea memorie proastă.

Peştele care luptă împotriva curentului ... moare electrocutat.

Nu este important să câştigi! Este important să-l faci pe celălalt să piardă.

Nu sunt complet inutil! Cel puţin servesc de exemplu negativ pentru alţii.

A greşi este omeneşte. A da vina pe altul este şi mai omeneşte.

Cel mai important nu este “să ştii"! Mai important este să ai telefonul celui care

ştie.

Eu nu sufăr de nebunie! M ă bucur de ea în fiecare minut.

Este bine să laşi băutura. Mai rău este să uiţi unde ai lăsat-o.
Banii nu fac fericirea, o cump ără gata făcută.

Inteligenţa mă urmăreşte, dar eu sunt mai rapid.

-Bunica mea a fost o femeie dură. Trei so ţi a îngropat, cu toate că doi numai

mo ţăiau...

-Nu-ţi cump ăra nimic ce are coadă sau toartă. Va trebui să lucrezi cu ele.
-În momentele dificile ale vieţii trebuie să ridici capul, să scoţi pieptul

în faţă şi să spui cu hotărâre: "Acuma chiar că-s terminat!".
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Fugi de tentaţii, dar încet, să te poată ajunge.

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.

A studia înseamnă să te îndoieşti de inteligenţa colegului de birou.

Fiecare al cincilea om e chinez. Iar noi suntem cinci în familie, deci cineva
e chinez. Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel sau fratemeu mai mic Ho-Xiao-Pen. Eu cred că-i Costel.
-

M-am sculat cu stângul. Mi-am îmbrăcat camaşa, s-a rupt nasturele,

am luat servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frică să mă duc la bud ă...
-

Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc cu toate că te cunosc bine.

Dacă o p ăsărică ţi-a şoptit ceva, atunci înseamnă că ai înnebunit pentru

-

că păsărelele nu vorbesc.

Munca nu a omorât niciodată pe nimeni; dar de ce să rişti?

-

Alcoolul omoară încet-încet. Nu contează, te grăbeşti?

-

-

Dacă încă n-ai găsit persoana ideală, distrează-te cu cea pe care o ai la
îndemână!

-

Nevasta e persoana ce-i mereu lângă noi să ne ajute în rezolvarea

marilor probleme pe care nu le-am fi avut dacă n-ar fi fost lângă noi.
-

Dacă într-o zi femeia pe care-o iubeşti ţi-e infidelă şi îţi trece prin cap
să te arunci din balcon, adu-ţi aminte că ai doar coarne, nu şi aripi!

Eleva: Iosip Adriana,
clasa: a 11-a C seral
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Editorial - Licean. Punct. Final.
Activităţi extracurriculare

Halloween în Transilvania;
Balul Bobocilor - 2012;
Creaţii literare– Treziri, Frigul din suflet, Falsul drum spre fericire, Amintiri.
Mâini talentate;
• Abordarea interdisciplinară la orele de limbi moderne.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Noutăţi din domenii diferite

10 cărţi controversate care au schimbat lumea;
Copii geniali ai României;
Şapte clădiri cu forme surprinzătoare;
10 invenţii antice chinezeşti;
Cum ne îmbrăcăm toaman aceasta ?;
De ce căţeilor nu le îngheaţă picioarele ?;
Muzeul în care picturile prind viaţă.

Natura
•
•
•
•

Cele mai importante proiecte de energie regenerabilă;
Ce beneficii obţii când consumi pepene galben;
Legumele şi fructele albe de ce ar trebui să le consumi?
Un fenomen natural mai puţin cunoscut – cum se nasc şi mor cheile din România.

Sărbători

• Povestea bradului de Crăciun;
• “Crăciunul în Maramureş“?
• Naşterea Maicii Domnului.

Sănătate
•
•
•
•
•

Cele mai sănătoase uleiuri pentru gătit;
Mâncăruri ciudate;
Alimente pentru fiecare organ din corp;
7+3 Remedii naturale care îţi întăresc imunitatea şi sănătatea;
Nu stresul ne omoară şi felul cum reacţionăm la el.

Divertisment
•
•
•
•
•
•

Prenume trăsnite;
Ego-urile zodiilor;
Demnonstraţii cu desene;
Să nu-ţi pară rău niciodată că trebuie să râzi!;
Ştiaţi că....;
Filozofie ...glumeaţă.
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