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Educația este un fenomen complex care a însoțit omenirea de la începuturile ei și va continua
să existe pe tot parcursul existenței acesteia.
De-a lungul istoriei, educația s-a realizat prin metode
mai mult sau mai puțin studiate și cultivate, bazate
pe instinct și simtiri. Odată cu trecerea timpului, din
rațiuni pragmatice și pentru eficientizare, educația
a suferit modificări majore, a devenit rațională,
structurată și organizată. Educația s-a dezvoltat
odată cu societatea și a acționat ca un factor de progres.
Este o acțiune socială, care mijlocește și diversifică relația dintre om și societate,
favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societății și a societății prin
intermediul oamenilor.
Educația începe la nivelul familiei, mediul în care ne
naștem și creștem. În cadrul familiei se exercită o influență
imensă asupra individului, se pun bazele primelor
conduite, familia fiind cea care formează, mai mult decât
să informeze.
Școala este a doua casă a individului în formare, un factor al educaţiei continue şi sistematice.
Activităţile educative desfășurate în şcoală joacă un rol important în dezvoltarea intelectuală,
socială și emoțională a viitorului adult.
Educaţia durează pe tot parcursul vieţii şi are scopul să dezvolte responsabilităţi şi
interdependenţe, este puntea dintre noi și viitorul nostru, ne leagă de trecut prin prezent,
lăsându-ne în același timp liberi să decidem. Ne oferă posibilitatea de a discerne între bine și rău.
Prin educaţie, indivizii pot să se valorifice și să se ridice la nivelul aşteptărilor societăţii.
Fiind primul lucru care ne oferă o „etichetă” în societate, trebuie să încercăm mereu să
învățăm tot mai mult, pentru a ne scrie cât mai frumos numele pe o etichetă care să ne descrie.

Director,
Profesor Daniela Mînzu
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Interviul ediției
Arc peste timp

Interviu cu doamna profesor
Liana Ionela Bolboaşă
1. Cine sunteți?
Mă numesc Liana Ionela
Bolboașă și sunt absolventă
a Liceului Real-Umanist
Buftea (în prezent Liceul
Tehnologic „Barbu A.
Știrbey”), secția real, promoția 1972. După absolvirea liceului am urmat
cursurile Facultății de Matematică din Craiova
și am devenit profesor de matematică. Din anul
1990 și până în anul 2015, când m-am pensionat,
am fost profesor titular la catedra de matematică
din Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey”, Buftea.
2. Ce vă „leagă” de Liceul ”Barbu A.
Știrbey”, Buftea?
Liceul Barbu A. Știrbey este liceul în care
am învățat, am legat prietenii pe viață, mi-am
conturat drumul în viață și am trăit o perioadă
minunată a vieții, de care îmi amintesc mereu cu
mândrie și cu duioșie.

3. Care vă este amintirea cea mai „vie” din
liceu, ca elevă?
Mi-au rămas vii în memorie, prima zi de școală,
când emoțiile m-au copleșit, dar și ultimele zile
de licean când, bucuria absolvirii s-a împletit cu
nostalgia despărțirii. De asemenea, nu pot să uit
că se mai întâmpla să mai chiulim de la câte o
oră, timp pe care îl petreceam într-un mod foarte
plăcut, relaxant, în livada din spatele liceului.

4. Care este cea mai plăcută amintire din liceu?
Este greu să identific cea mai plăcută amintire
din numeroasele momente deosebite din liceu.
Mi-au rămas vii întipărite în minte reuniunile
organizate în liceu în care, pe lângă faptul că
dansam, îi cunoșteam, mai bine, pe elevii mai
mari din liceu și legam multe prietenii.
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5. Dar cea mai neplăcută/tristă?
Nu-mi amintesc de momentele mai puțin
plăcute dar știu sigur că am suferit în momentul
despărțirii de colegi și profesori, la terminarea
liceului.
6. Care era profesorul de care vă era cel mai
teamă?
Nu pot spune că mi-era teamă de vreun profesor dar, nu așteptam cu bucurie orele de muzică,
cu domnul profesor Pîslaru, ore la care trebuia să
solfegiem și eu nu mă prea dădeam în vânt.

7. Care a fost profesorul pe care l-am îndrăgit cel mai mult?
Aici am două nominalizări: doamna dirigintă,
Valeria Georgescu-Buzău, profesoară de matematică al cărei talent pedagogic m-a determinat
să urmez cariera de profesor și doamna Ileana
Anestin, profesoara de franceză, care m-a cucerit
prin modul în care a relaționat cu noi, elevii.

8. Care a fost disciplina cu care nu v-ați
împăcat prea bine?
Cu certitudine, geografia deoarece, doamna
profesoară Elena Stănescu era foarte pretențioasă,
când ne evalua, una din cerințe era să desenăm
pe tablă conturul țărilor și asta mă stresa tare.

9. Ce le-ați recomanda actualilor elevi din
liceu?
Cred că elevii actuali trebuie să-și realizeze
principalul obiectiv de licean, acela de a învăța,
fără să omită să-și trăiască acești ani cu intensitate, să nu rateze nicio oportunitate de a socializa,
de a-și petrece cât mai mult timp alături de colegi
pentru că anii de liceu, pot spune și eu, sunt cei
mai frumoși ani din viață.

10. Dacă ați mai fi elevă, pentru ce carieră
v-ați pregăti?
Anii de liceu mi-au marcat profund drumul
în viață. Acolo am învățat să îndrăgesc meseria
de dascăl, având repere clare în „imaginea”
profesorilor mei și nu mă văd, dacă ar fi s-o iau
de la început, făcând altă meserie decât cea de
profesor.
Interviu realizat de prof. Visnyei Ladislau

Interviu cu un elev
Valentina Iordache,
clasa a XII-a A
1.
Din punctul
tău de vedere, în cei
patru ani de liceu, pe
ce este necesar să te
focusezi?
Din punctul meu
de vedere, cea mai
importantă etapă a
liceului este bacalaureatul. Acesta ne poate
determina viitorul, dar
trebuie să recunosc faptul că și materiile celor
patru ani de liceu ne pot influența. Și acestea
ne pot îndruma spre o carieră de contabil, economist etc. Sunt în clasa a XII-a și consider
că materiile parcurse de-a lungul celor patru ani
sunt baza pentru ceea ce urmează. Eu mi-am
ales facultatea în funcție de ceea ce am dobândit
în liceu, în domeniul deja început.
2. Care este relația dintre tine și profesori?
Consideri adecvat comportamentul elevilor?
În primul rând, comportamentul elevilor,
în mare parte, nu este tocmai favorabil pentru
un profesor. Elevii, în ziua de azi, aleg altă cale
decât cea a învățăturii. Bineînțeles, aceasta este
susținută și de părinții mai puțin implicați.
Consider că, elevii care nu au un comportament
adecvat nu au nici cei șapte ani de acasă. Ei au
fost influențați foarte mult și de noile apariții
în materie de telefoane, calculatoare, ceea ce îi
determină să uite ce este mai important.
Eu am o relație foarte bună cu profesorii mei,
îi admir foarte mult, pentru răbdare, pentru ceea
ce știu și cum reușesc să ne facă și pe noi să știm

și pentru că încearcă să ne călăuzească pașii spre
un viitor mai bun.
3. Consideri că implicarea părinților este
necesară în demersul educațional?
Neapărat! Uneori, profesorii au nevoie și de
părerea, de sprijinul, de colaborarea părinților.
Aceștia nu pot lua mereu deciziile corecte pentru
toți elevii și, de aceea, părinții sunt de ajutor. Nu
pot trece peste faptul că, în ultimii ani, părinții
nu se mai ocupă atât de mult de copii. În unele
familii părinții sunt plecați și, atunci, copilul a
pierdut tutela “școală-casă”.
4. În opinia ta, disciplinele parcurse în
perioada liceului sunt benefice în dezvoltarea
ta profesională și socială?
În
opinia
mea,
disciplinele parcurse în
perioada liceului sunt
benefice în dezvoltarea
profesională și socială.
Informații acumulate
în această perioadă
sunt utile de-a lungul
vieții, ca om și, cu atât
mai mult, dacă urmăm
cursuri universitare în
domeniul economic.
5. După terminarea liceului, ți se pare
indicat să urmezi și cursuri superioare de
învățământ?
Aceasta idee mi se pare ideală și obligatorie.
Unul dintre drepturile fundamentale ale unui
cetățean este acela la educație, la formare profesională și autodezvoltare. Nu mă voi opri, voi
urma o facultate, un masterat și, poate, chiar
mai mult. Și îi încurajez pe toți elevii să încerce
să se autodepășească și să trateze cu seriozitate
educația încă de la începutul liceului.
Interviu realizat de
Gușețel Alina Elena, clasa a IX-a B
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Cei mai buni
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Creații literare

JURĂMÂNT
Femeie plină de mister

TU

Enigmă de hazard,

Floare goală, somnoroasă
Pentru tine ard...,

În a nopții liniștire,

Simt fiori de nebunie

Te-am aşteptat în lung suspin

O divină melodie,

Plângând, pe drumuri, te-am chemat,

ne cheamă pe noi, iubire

Tu n-ai venit, ce chin...!

spre iubirea veșnicie

Alerg disperată în taina nopții,
Prin negura sumbră și rece

Vorbeşte încet, păşeşte încet

Jur, nu voi pleca de-aici,

Unde sunt, ce se petrece?

până tu n-ai să-mi zici,

O, dulce păcat!

că mă vei ține de mână,

Dulce amăgire deşartă,

și că sfârșim împreună.

O, ființă supremă,

Am devenit piesa ta de artă!

Codru-i verde luminos,
Iar natura își cântă imnul
sufletul îmi sângerează
așteptând să-ți vadă chipul.
Aștept si iar aștept
Codru-i acum deșert
O lacrimă a încolțit,
tu iubire, n-ai venit ...
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Chitucea Cornel, clasa a XI-a A

Zeii îmi vânează inocența

În şoapta târzie a desfrânării,
Până şi visătorii se înfioară

Dar tu... tu m-ai dat uitării...

Vinul dezleagă în liniştea rece
O emoţie... o amorţire...

Şi destrămând al vieţii fir

Mi-am îngropat orice simțire.

Iubita cântă-un marş funebru,
Jurământ tainic al tăcerii…
Nu mai veni, e prea târziu,

Am uitat deja gustul plăcerii!
Tudor Florentina, clasa a XI-a A

| 11 |

Proiecte și parteneriate
Tehnici reale si utile
pentru succesul absolvenţilor TRUSTa
ROSE. Este cuvântul pe care de doi ani

maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în

părinții, persoane din comunitățile locale

Echipa de proiect a școlii noastre, sub

îl rostesc elevii de liceu, cadrele didactice,
implicate în viața școlară și mulți alții.
Ce este?

Cui se adreează?

Ce înseamnă pentru Liceul Tehnologic

„Barbu A. Știrbey”?

Romanian Secondary Education Project

(Proiectul privind Învățământul Secundar)

este un proiect care își propune să contribuie
la reducerea abandonului în învățământul
secundar și terțiar și la creșterea ratei de

promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul,

finanțat

printr-un

împrumut

de 200 de milioane de euro acordat de

Banca Internațională pentru Reconstrucție

medie, de 100.000 euro.

titulatura „Tehnici reale și utile pentru
succesul absolvenților - TRUSTa”, a elaborat

un program personalizat nevoilor elevilor
noștri, având ca obiectiv general îmbunătățirea

calității serviciilor educaționale furnizate de

Liceul Tehnologic „Barbu A. Stirbey”, pentru

a sprijini creșterea ratei de tranziție a elevilor
către învățământul terțiar prin dezvoltarea de
servicii de sprijin și remediale ce se adresează

cu precădere elevilor provenind din medii
dezavantajate și prin implementarea unor
instrumente integrate cu rol de sprijin pentru
grupul țintă, în perioada 2018-2022.

În acest sens, se desfășoară numeroase și

și Dezvoltare, este implementat de către

diversificate activități de dezvoltare personală

de

română, matematică, limba engleză, geografie,

Ministerul Educației Naționale pe o perioadă

7 ani, între 2015 și 2022. Una dintre

subcomponentele proiectului are în vedere
intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea

de granturi liceelor mai puțin performante

din sistemul public de învățământ, în valoare
totală de 127,3 milioane de euro. Perioada de

derulare a granturilor acordate liceelor este de
| 12 |

Activități remediale la limba română

și profesională, activități remediale la limba

psihologie și TIC, activități de socializare,

cunoaștere a mediului de afaceri și a mediului
universitar, vizite, excursii etc.
Iată

și

câteva

imagini

surprinse

în

activitățile care deja au avut loc în primul an
de implementare a proiectului:

Imagini din atelierele de dezvoltare personală
Prof. Mihai Nina,
responsabil cu organizarea și desfășurarea programului remedial
| 13 |

Proiecte și parteneriate

„De la inimă la inimă”
Activitatea de voluntariat reprezintă un element esențial

al tuturor societăţilor, ea fiind reglementată şi în România

din anul 2001. Voluntariatul fiind de interes public, ne-am
dorit ca și noi, elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic

„Barbu A. Știrbey”, să inițiem un proiect de acțiune

comunitară prin care să mobilizăm preșcolari, elevi, părinți

și reprezentanți ai comunității locale, în vederea realizării
unui eveniment caritabil și a concursului „Voluntariatul –
De la inimă la inimă!”. Astfel, iată-ne în acest an la cea de

a doua ediție a proiectului „De la inimă la inimă!”, care ne

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 150, București – predând donațiile lor

dorim să devină o tradiție a liceului nostru.

Proiectul s-a desfășurat în trei etape, prima fiind repre-

zentată de întâlniri cu elevi, profesori și părinți, cu tema
„Importanța activității de voluntariat”, obiectivul fiind ca

aceștia să-și dorească să participe în număr cât mai mare,
a doua etapă a proiectului constând în organizarea târgului

caritabil, iar a treia etapă referindu-se la concursul de desene,

picturi și afișe cu tema „Voluntariatul - de la inimă la inimă!”.
De asemenea, ne-am propus să sporim interesul, în general,
pentru voluntariat, stimulând creativitatea și motivând pentru
o mai bună informare privind subiectul.

Alături de noi, am avut marea bucurie să avem niște parteneri implicați și entuziaști precum:

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Centrul Județean de Resurse Educaționale Ilfov, Fundația „The

Door“ România, Școlile Gimnaziale nr. 1 și nr. 2 Buftea, Școlile Gimnaziale nr. 2 și nr. 3 Voluntari,
Grădiniță „Căsuța Copilăriei” Buftea, Școala Gimnazială nr. 150 București, Colegiul Național „Aurel
Vlaicu” București, Universitatea București – CREDIS, cărora am dori să le mulțumim încă o dată
pentru susținerea inițiativei noastre.
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Voluntari, împărțind fly-ere în oraș
| 15 |

Desfășurarea târgului – 30 mai 2019
Pentru început, târgul caritabil a fost promovat prin crearea unei pagini și a unui eveniment pe

Standul Colegiului Național „Aurel Vlaicu”, București
Proiectul „De la inimă la inimă!” ne-a demonstrat încă o dată cât de mult înseamnă fiecare gest, cât

facebook, astfel încât oamenii să poată avea acces la toate informațiile de interes și chiar a obiectelor

de mult contează dorința de implicare și o bună colaborare. Astfel, reușim să înțelegem că empatia

invitațiilor, de către elevi și profesori, prin orașul Buftea.

statut, vârstă.

pe care le pot regăsi la târg sau care i-ar putea interesa. Un alt mod de promovare a fost împărțirea
Elevii, profesorii, părinții, copiii au donat diverse obiecte precum: cărți, CD-uri, jucării, bricolaj,

este ceva de care avem cu toții nevoie și că ar trebui să ne ghideze pe fiecare, indiferent de situație,
În ciuda a ceea ce cred multe persoane, voluntariatul nu a fost „muncă pe gratis”. Din contră,

bijuterii, tablouri, felicitări. Unii dintre elevi au pregătit prăjituri, clătite, limonadă.

beneficiile pentru noi au fost nenumărate. Am realizat că activitatea de voluntariat este un mod de a-ți

posibilitatea de a-și alege un obiect în schimbul unei donații în bani. De asemenea, în cadrul târgului

ca individ. Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun, dar investești și

Toate donațiile/materialele au fost expuse în cadrul expoziției cu scopul de a oferi vizitatorilor

am avut și ateliere de pictat pe față și de colorat.

S-au implicat în pregătirea târgului, în promovarea lui, în distribuirea fly-erelor, în strângerea și

sortarea donațiilor, în desfășurarea efectivă a târgului peste 250 de voluntari.

Noi, elevii voluntari, am fost foarte entuziasmați, încercând să pregătim standurile cât mai atractiv

și să ne îndeplinim cât mai bine atribuțiile. Proiectul „De la inimă la inimă!” a însemnat însă, înainte
de orice, mulțumire sufletească pentru că am ajutat o colegă mai puțin norocoasă care se luptă pentru
viața ei, pentru că am luptat împreună pentru o cauză nobilă, am avut un scop comun și important

face prieteni noi, de a ajuta la corectarea unor probleme sociale și, cel mai important, de a te dezvolta
în tine, deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația
cu cei din jurul tău, dar şi la școală și, ulterior, la locul de muncă.

Motto-ul proiectului: „Nu există prilej mai bun pentru dăruire decât să poţi da, zi de zi, tot ce

ai mai bun şi mai adevărat unei fiinţe, cu sufletul deschis!”- Rabindranath Tagore, este acum și
motto-ul meu.

pentru noi, învățând în tot acest timp că cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi singur este SĂ
DĂRUIEȘTI… o bucățică din timpul tău, din emoția ta, din cine ești TU.
| 16 |

Rădulescu Alexandra, clasa a XI-a A
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Activități extrașcolare

privirile cu dansurile lor tradiționale și chiar
ne-au prins în joc.

Vizită la Târgul de Turism al României

Nu puteam rata cel mai important eveniment
dedicat industriei de turism, Târgul de Turism
al României, ediția a 41-a, în cadrul Romexpo.
Întotdeauna mi-au plăcut vizitele la târgurile
de specialitate. În urmă cu doi ani am avut
ocazia de a-l vizita pentru prima dată, impresionată atât de mult, am făcut tot posibilul să
ajung și anul acesta.

Acest tip de târg este dedicat agențiilor de
turism, touroperatorilor, participanților internaționali la serviciile turistice, dar și zonelor
| 18 |

turistice din România, prin intermediul
Administrațiilor Publice Locale, Asociațiilor
de Turism, Oficiilor de Turism, Consiliilor
Județene și Primăriilor, însă pot avea acces și
elevii care studiază în acest domeniu.
Deoarece se organizează în luna noiembrie
a fiecărui an, pot spune că este prima deplasare
împreună cu colegii de clasă după lunga vacanță.
Totul se întâmpla într-o zi noroasă de toamnă,
însă noi eram foarte entuziazmați că vom afla
noile tendințe, beneficii și oportunități din
turismul românesc.
Cum am intrat în pavilionul central,
a apărut în fața noastră standul județului
Maramureș. Prezentau cele 12 motive pentru
care ar trebui să vizităm Maramureșul. În
primul rând pentru peisajele minunate care
îți taie respirația, apoi pentru tradițiile și
porturile populare, obiceiuri și gastronomie,
faimoasele și unicele biserici din lemn, dar și
pentru meșteșugurile populare. Târgul desfășurându-se în apropierea sărbătorilor de iarnă,
aceștia au știut să profite și ne-au arătat jocuri
de pe la ei. Ansamblul județean ne-a încântat

Mergând printre standurile încărcate cu
oferte turistice tentante, am ajuns să-i descoperim și pe cei din județul Neamț. Am rămas
impresionată deoarece nu am văzut niciodată
cum se toarce lâna. Un meșter popular ne-a
arătat îndeaproape cum se face acest lucru.

Ne-au prezentat și măștile, prilej cu care am
aflat că erau un instrument de deghizare, întrebuințat inițial în scopuri magice. Cuvântul vine
din latinescul “mascha”, însemnând vrăjitor.
În labirintul standurilor am regăsit și alte
regiuni la fel de atractive ale României, precum:
Câmpulung Moldovenesc, Țara Bârsei, Țara
Dornelor, Băile Herculane, Techirghiol.
Atracția târgului au fost cei de la Agenția
de Turism “Paralela 45”. De ce spun că au fost
atracția târgului? …Pentru că “îl aveau” pe Moș
Crăciun cu ei. Ne-am putut fotografia cu el și
am primit poze la minut din partea lor .
În concluzie, pot spune că această experiență
mi-a arătat o latura frumoasă a acestui domeniu,
ceea ce m-a făcut să-mi doresc și mai mult să-l
aprofundez, chiar să pot profesa.
Nae Georgiana, clasa a IX-a C
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Activități extrașcolare

Jurnal de călătorie

Vizita mea la…

Din nou, la drum!

descoperit diverse cărți care mi-au trezit

cunoașterea unor locuri deosebite din țară și,

de plictisitor am crezut că va fi, pe atât de

vedeam ceva atractiv în a lectura o carte.

valea Prahovei într-o stare de bună dispozi-

Cărțile evoluază la fel ca și internetul, ca

nu sunt așa de învechite și plictisitoare cum

După o așa schimbare de percepție asupra

cărților, nu puteam să plec de la Bookfest

mulți, iar locurile erau limitate.

peisajele se succedau cu repeziciune, dezvă-

era prima excursie și așteptările, emoțiile, pe

geografie ne dădea informații despre oameni

Pentru noi două, ca „boboace de liceu”,

luindu-și frumusețile, domnul profesor de

Să fiu sinceră, mi se părea o utopie

afirmația doamnei până să am parte de

această lume în care pot trăi tot ceea ce visez.

Așa este! Cărțile ne hrănesc mintea și
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Soarele ne mângâia cu razele dimineții,

ne-o insuflă la ore: „Citiți, copii! Cartea este

Până la această vizită, care mi-a stârnit

de carte, m-am simțit ca în rai. Aici am

contra cronometru pentru că, doritori erau

ție generală.

M-am întors acasă încântată, cu o nouă

hrană pentru suflet și minte!”

La Romexpo, locul unde s-a ținut târgul

cu înfrigurare, ziua plecării. A fost o „cursă”

ne-am urcat în autocar și am pornit spre

auzisem lucruri interesante.

ales cărțile. Cât de nedreaptă am fost față de

interesul pentru cărți, nu știam ce înseamnă

nizare iar nouă nu ne-a rămas decât să ne

fără a-mi cumpăra câteva cărți despre care

viziune asupra ideii pe care doamna profesor

mine însămi!?

Și a venit ziua mult așteptată. Dis de

înscriem printre participanți și să așteptăm,

Dacă ar fi trebuit să aleg o pasiune între
Facebook, Instagram și cărți, clar nu aș fi

de care să ne amintim cu plăcere.

din manual.

cunoscut și autori pe care nu-i știam decât

le bănuiam eu.

Ca orice adolescent de vârsta mea nu

Ne-am stabilit din timp obiectivele,

anterioare, ne dădeau speranța unei acțiuni

dimineață, ne-am adunat în fața liceului,

Bookfest din partea doamnei profesor de

derula Programul național „Școala altfel”.

activitate școlară intensă (simulări, teze).

povestite de colegii mai mari, din excursiile

profesorii noștri au asigurat partea de orga-

și rețelele de socializare, ele devin actuale,

fie în săptămâna în care în liceul nostru se

de ce nu, să ne relaxăm după o perioadă de

urma să le vizităm, atmosfera de călătorie

dinamic și interesant a fost, ba chiar am

care nu credeam că mă va captiva atât de

limba română. Această activitate avea să

alături de colegi și de cadrele didactice, cele

suflet… Voiam să le cuprind pe toate cu
însă timpul nu era de partea noastră. Pe cât

mult… și anume invitația de a participa la

„Școala altfel” să organizăm o excursie pentru

săptămâna dedicată Programului național

mintea mea, să aflu despre fiecare câte ceva,

aibă timp, am primit o provocare interesantă,

măsură. Traseul excursiei, obiectivele pe care

curiozitatea… Atâtea standuri… Atâta
lume în jur… Atâta culoare… Cărțile aveau

Într-o societate care nu mai are timp să

A devenit o tradiție în liceul nostru ca, în

acestă experiență benefică!
sufletul!

Tănase Anca Mihaela, clasa a IX-a A
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și locuri iar noi legam, rapid, prietenii și ne

din greu. A doua surpriză a fost… rezerva-

clasă, cu profesorul diriginte. Ne era foame

susținută, deoarece trebuia să ajungem

urșilor care au fost eliberați din captivitate

la „Mac”, am bifat prânzul acolo după care,

bucuram de toate. Era o deplasare rapidă,
la Zărnești până la ora 10,30 când, eram

programați la „Liberty bear” (Sanctuarul

ția, întinsă pe 67 de hectare, un sanctuar al

și, cum nu există excursie reușită fără o vizită

(în prezent 99 de exemplare) și aduși aici,

cu burțile pline, ne-am îndreptat spre Piața
Sfatului, admirând frumusețea clădirilor și

urșilor) și aveam nevoie de puțin noroc să ne

explorând, din fugă, ofertele magazinelor de

încadrăm în timp (fără blocaje în trafic, fără

pe traseu. Și cum fiecare excursie are câte un

„rău de mașină” sau alți factori perturbatori).

„eveniment”, două colege s-au „rătăcit” (la fel

Am trecut cu bine de valea Prahovei,

ca într-o excursie anterioară, când doi elevi

admirând, din goana mașinii, salba de sta-

s-au rătăcit prin Pitești) spre îngrijorarea

țiuni (Sinaia, Bușteni Azuga) și frumusețea

profesorilor și spre hazul nostru, mai ales că,

peisajelor montane (abruptul Bucegilor,
Piatra Mare, Postăvarul) și am cotit-o spre

Pârâul Rece intrând, apoi, în Depresiunea
Brașovului, prin Râșnov, spre rezervația de
urși situată pe o terasă a râului Bârsa.

doamna dirigintă le-a recuperat rapid.
într-un mediu natural și protejat. D-na Anca,

întâlnirea cu urșii se împleteau cu admirația

poveștile tragice ale unor urși și eforturile

la poalele cărora, pe versantul estic am ajuns

ghidul nostru din sanctuar, ne-a depănat
pe care specialiștii din rezervație le-au făcut
și le fac pentru a-i salva din mâinile unor

oameni inconștienți, fără suflet. Am văzut
urșii jucându-se, bălăcindu-se în „piscinele”
improvizate, cățărându-se cu agilitate prin

copaci sau savurându-și prânzul, într-un

parc de siguranță și protecție. Am văzut, de

asemenea, și ciute și lupi și vulturi într-un
spațiu geografic superb.

Am luat-o înapoi, spre autocar, pe drumul

Am părăsit șoseaua asfaltată, am traversat

Bârsa și a venit prima surpriză: autocarul s-a
oprit la intrarea pe un drum de țară și am

pornit-o, pe jos, cale de vreo doi kilometri,

în urcare, pe arșiță, către rezervație, unii mai
sprinteni, alții mai bombănind, mai suflând
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de țară, cu glumele și ironiile de rigoare,
însoțiți de o priveliște de vis a Depresiunii

Brașov, încadrată de culmile semețe ale

pentru frumusețea Munților Piatra Craiului
la muzeu, o clădire nouă, cu o arhitectură

deosebită, răsărită parcă, de nicăieri, într-un
peisaj de basm. Am făcut poza de grup, în

fața muzeului și am intrat într-o lume aparte
care reușește, într-o manieră modernă,

interactivă, să-ți prezinte un colț de Românie

minunat: Parcul Național Piatra Craiului, cu
peisaje care-ți taie respirația, cu floră și faună

deosebite, cu forme de relief spectaculoase,

prezentate, admirabil, în muzeu. Eram atât
de încântate încât ne-am propus să revenim

treptele Centrului Militar, ne-am îmbarcat

Timpul ne presa și, cu părere de rău,

dispoziție decât de dimineață, un pic obosiți

în zonă și să urcăm pe munte.

Bucegilor, Pietrei Craiului și Postăvarului.

am pornit-o spre următoarea destinație:

13,00, eram programați, în vizită, la Muzeul

rință pe harta țării. Obiectivul era centrul

Eram, din nou, contra cronometru căci, la ora
Pietrei Craiului. Impresiile puternice de la

Am așteptat, satisfăcuți, autocarul, pe

Brașovul, inima Țării Bârsei, oraș de refe-

orașului, către care ne-am îndreptat, fiecare

și am pornit spre casă cu și mai multă bună
dar mulțumiți de o zi minunată, de care ne
vom aminti cu mare plăcere.

Anca Mihaela Tănase

Florentina Carmen Tache, clasa a IX-a A
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Ne promovăm talentele

Culoarea emoţiilor
Liceul nostru are o tradiție în a crea profesioniști. Dar, pe lângă meseria pe care o învață pe

băncile școlii, unii dintre ei dovedesc talente nebănuite. În ultimii ani, elevii noștri au participat la

manifestările artistice organizate în orașul Buftea, precum și în județul Ilfov, activitatea lor fiind
încununată cu numeroase premii.

Elevii clasei a XI-a A înainte de a urca
pe scena de la Palatul Mogoșoaia

Premianții de la Festivalul „Culorile toamnei”

În perioada 10-11 noiembrie 2018, a avut loc la Centrul Cultural Buftea cea de-a VII-a ediție a

Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea

Festivalului „Culorile toamnei”, la care elevii noștri talentați au participat, întorcându-se cu premii.

de la Buftea un eveniment dedicat personalității Reginei Maria și Centenarului Marii Uniri. La

artizanat; Niculescu Cătălina a luat Premiul al II-lea la secțiunea pictură, iar Iordache Andreea a

Culturii Tradiționale Ilfov și cu Primăria Buftea au organizat pe 29 octombrie, la Domeniul Știrbey
acest eveniment, elevii noștri au realizat lucrări de pictură care au fost jurizate și premiate cu diplome

și materiale de pictură. Nistor Daniela, Stoica Melania, Tudor Florentina, Mihalcu Valentina și

Nistor Daniela a luat Premiul I la secțiunea pictură și Tudor Florentina a luat Premiul I la secțiunea
luat Premiul al II-lea la secțiunea artizanat.

Concursul de creație literară și de interpretare „Floare albastră”, organizat de Centrul Cultural

Bratu Ruxandra și-au văzut lucrările răsplătite la finalul zilei. Cu aceeași ocazie, aplauze îndelungi

Buftea între 27-28 februarie 2019, nu putea lipsi de pe agenda culturală. Marele poet Mihai Eminescu

au jucat în acest film, merită să îl menționăm pe Buluci Andrei, elevul nostru, care l-a interpretat

la secțiunea interpretare.

au însoțit proiecția filmului documentar „Înger pe front - Regina Maria”. Dintre tinerii actori care
pe Regele Ferdinand tânăr.

este omagiat în fiecare an, iar Crăciun Laura și Păun Teodora au obținut anul acesta locul al II-lea
Trupa de teatru a școlii (Crăciun Laura, Barbu Monica, Stoica Melania, Mirică Mario, Rădulescu

Georgiana, Guță Mihaela, Păun Teodora) ne-a reprezentat cu succes și anul acesta la ediția a VI-a

a concursului „Art Buftea” organizat de Centrul Cultural Buftea în perioada 13-14 aprilie 2019.
Interpretarea unui fragment din piesa „Titanic vals” de Tudor Mușatescu a fost recompensată cu
Premiul al II-lea.

Casa Corpului Didactic Ilfov a organizat

in perioada 15 aprilie - 6 mai 2019 expoziția

intitulată „Lumină din lumină”. Expoziția a
cuprins lucrări plastice, icoane, obiecte făcute

manual, având ca subiect Sărbatorile pascale.
Nistor Daniela, Stoica Melania, Tudor Florentina, Mihalcu Valentina și Bratu Ruxandra,
însoțiți de profesorul de desen, Mihnea Badea și directorul liceului, profesor Daniela Mînzu,
la Domeniul Știrbey de la Buftea

În seara zilei de 7 noiembrie 2018, elevii clasei a XI-a A au participat cu un recital de cântece

medievale la „Seară medievală”, eveniment organizat de către Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov la Palatul Mogoșoaia. Evenimentul a fost dedicat iubitorilor universului fantastic, al poveștilor și legendelor.
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Tudor Florentina, Nistor Daniela, Chitucea

Cornel și Niculescu Cătălina au expus lucrări
plastice care s-au bucurat de aprecierea vizitatorilor expoziției.

Pictura expusă de eleva Niculescu
Cătălina, clasa a XI-a A

Ne mândrim cu talentații noștri elevi și le urăm mult succes în continuare !
Ignătescu Olivia, profesor Limba franceză
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Merită văzut!
De la carte la film: MOROMEŢII 2
la

La 30 de ani de
lansarea

filmului

„Moromeții”, regizorul
Stere Gulea a regăsit

casa din satul Talpa, cu

curtea și pridvorul atât
de cunoscute, astfel
încât, cel care a văzut

primul film și merge

Regizorul Stere Gulea

la cel de-al doilea, are senzația că acțiunile se
petrec la interval de câteva luni.

de eşti în colhoz şi de nu. Politica nu se mai

să se mire proştii”, nucul a crescut în voie, casa

uşilor închise sau în adunări publice cu oameni

Doar că, între timp, salcâmul a fost tăiat „ca

a rămas aproape goală, fetele s-au măritat şi
s-au mutat la casele lor, Achim şi Paraschiv au

plecat la oraş, Nilă a pierit pe front. Peste sat a
Afișul filmului „Moromeții 2”

pentru el. Nici pământul, nici familia nu mai

și-l are în prim-plan pe mezinul Niculae. Peste

lui, acum e îngrijorat de un viitor incert. Ce

important lucru era să ai pământ pe care să-l
muncești, trecuse un război. Toată ordinea

părea aproape întotdeauna sigur de convingerile
urmează? Cum va fi? Va fi bine? Sunt întrebări
care îl macină şi adesea le rosteşte cu voce tare.

Situaţia e aşa de tulbure că nu ştii cine are

vieții lor se schimbă odată cu venirea noului

dreptate, cine poate prevesti şi garanta un trai

diferențele într-un mod forțat și violent, iar

„fonciirea”, acum comuniştii îţi dau buzna

regim, care propovăduiește egalitatea. Se șterg
albul devine negru și invers.
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Lumea lui Moromete se destramă: se

Lumea pe care o ştia Ilie Moromete s-a dus. O

alta stă să vină. Ţăranul mândru şi deştept, care

lumea pe care o cunoșteau, în care cel mai

de vedere în faţa primăriei.

instalează o orânduire în care ţăranul cinstit

oameni.

mai bun pentru ţărani. Înainte trebuia plătită

nepoftiţi în bătătură ca să dai cota la stat şi

nu se poate! Sau se poate, dar nu iese bine!”.

împărţiţi în tabere şi veniţi să îşi strige punctul

trecut războiul şi griji necunoscute se abat peste

Moromeții 2 continuă povestea familiei lui

Ilie Moromete, din satul din Câmpia Dunării,

face în poiana lui Iocan, ci în birouri, în spatele

cu amărăciune mezinului: „Ce vrea Lenin ăsta

îşi vede grâul luat cu japca după ce a muncit
sunt ce-au fost odată. Catrina e mai mereu

încruntată şi ţâfnoasă şi până la urmă pleacă
de acasă, blestemând. Niculae visează să pro-

povăduiască dreptatea socială şi zice că nu îl

interesează politica. A făcut doar trei clase, dar

Iosif Paștina – interpretul lui Niculae

Dragi colegi aflați în pragul bacalaureatului

e mai mereu cu ochii în cărţi. Citeşte la umbra

și nu numai, vă recomand să vedeți filmul,

cade în mână, de la „Fraţii Karamazov” la scrieri

că imaginile vă ajută să înțelegeți la alt nivel

nucului sau la lumina opaiţului aproape tot ce îi
de Lenin. E singura dată când Ilie Moromete
are o certitudine cu privire la viitor şi i-o spune

convinsă fiind că ați citit și volumul, pentru
mesajul!

Bîțăc Teodora Daniela, clasa a XI-a C
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Pogorârii Sfântului Duh (Mângâietorul

Tradiții

cel promis la Înălțare – Rusaliile), fiind

prăznuită, cum am precizat, în a 40-a zi
după Înviere, dată care va rămâne stabilită

Înălţarea Domnului - tradiţii şi obiceiuri
Sfânta sărbătoare creștină, a Înălțării

În

„Faptele

Apostolilor”

(1,

pentru totdeauna în calendarul bisericesc.
1-12),

Domnului nostru Iisus Hristos, este una

Mântuitorul Iisus Hristos, după Înviere,

cuprinsul anului bisericesc. Ea este prăznuită

zile. Evanghelia spune că, în această zi,

dintre cele 12 Praznice Împărătești din

la 40 de zile după Învierea Sa din morți, în
Joia din săptămâna a șasea după Paști. Mai

este cunoscută în popor și sub denumirea
de Ispas, după numele unui martor ascuns,

nevăzut, al Înălțării Domnului. Tradiția

spune că Ispas, un cioban, ascuns după
pietre, a urmărit evenimentul, tăcut și uimit
și apoi a povestit alor săi cele întâmplate.

S-a arătat ucenicilor, timp de 40 de
Mântuitorul Și-a dus ucenicii pe Muntele

Înălțării Domnului, un loc de închinăciune
atât pentru creștini cât și pentru musulmani,

unde se păstrează o piatră cu urma piciorului
Mântuitorului Hristos.

De Ispas, oamenii își pun la brâu frunze

Măslinilor, aproape de Ierusalim, arătându-

de nuc și se bat cu leuștean ca să fie feriți de

vorbit în acele momente ucenicilor despre

leuștean, ca să se îngrașe, să fie sănătoase și

rele și de boli. La fel și vitele sunt bătute cu

Se lor pentru ultima dată. Doi îngeri le-au

ferite de vrăjitorii.

a doua venire a lui Iisus, pentru ca aceștia

Se sfințesc, în anumite zone, plantele

să nu se lase copleșiți de marea durere a

de leac, cum ar fi leușteanul, paltinul și

despărțirii de Mântuitor.

alunul și se țin Moșii de Ispas, iar casele

Sfânta Scriptură spune că: „Și pe când

îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a

înălțat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au

întors în Ierusalim cu bucurie mare” (Luca
24, 51-52), încredințându-i pe Apostoli că le

Capela Înălțarea
Domnului din Ierusalim

Piatra Înălțării
Domnului Iisus Hristos

Sărbătorilor creștine sunt încărcate cu

simboluri, tradiții și obiceiuri aparte, iar

și mormintele sunt împodobite cu crengi
de paltin, iar la ferestre se pun frunze de
leuștean.

Se fac pomeni pentru morți, împărțindu-

Înălțarea Domnului nu face excepție.

se mai ales pâine caldă, brânză, ceapă verde

Înălțarea Domnului este amintită în

Domnului, în grajdurile lui Crăciun, boii

Înălțarea Domnului cerurile fiind deschise,

constantinopolitan. O altă mențiune o

dat în petec”. Atunci Maica Domnului a

va trimite un Mângâietor, acela fiind Duhul
Sfânt.

„Simbolul Apostolic” și în „Crezul” niceogăsim la Eusebiu din Cezareea, în lucrarea

„Despre sărbătoarea Paștilor”, compusă în
anul 332 d.Hr. Din această lucrare reiese că

Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea
vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile de

la Înviere. Spre sfârșitul secolului al IV-lea,

sărbătoarea Înălțării s-a despărțit de cea a
| 28 |

Pe Muntele Măslinilor se află Capela

O legendă din popor spune că la Nașterea

au fost blânzi și liniștiți, dar caii „și-au cam

zis ca acei cai să nu fie sătui decât în joia
din săptămâna a șasea după Paști, adică de
Înălțare, căreia i s-a spus și „Paștele Cailor”.

Cu timpul, denumirea a căpătat un caracter
peiorativ: zicala „la Paștele Cailor” înseamnă

a nu înapoia ceea ce ai împrumutat, a nu te
ține de cuvânt, a amâna la nesfârșit.

și rachiu. Se mai crede că, între Înviere și

cine moare de Ispas ajunge în Rai. De

asemenea, se taie păr din vârful cozilor de

la vite și se îngroapă într-un furnicar, cu
urarea: „Să dea Dumnezeu să fie atâția miei

și viței câte furnici sunt în acest furnicar!”.

Oamenii se salută în această zi cu formulele:
„Hristos S-a Înălțat! și „Adevărat S-a
Înălțat!”.

Cristea Daniela Mihaela, clasa a X-a A
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acestuia în societate, implicarea comunitară ca

Nu învățăm pentru școală,
învățăm pentru viață!

modalitate de promovare a dezvoltării carierei
și a calității vieții.

Rolul dirigenţiei şi al dirigintelui în şcoală
Dirigenția, deși este oră alocată în orarul

permanentă într-o lume în schimbare și în

elevilor, nu reprezintă o disciplină la care

societatea cunoașterii, orientare spre o viață de

profesorul vorbește, iar elevii își iau notițe. Rolul

calitate, în prezent și în viitor.

acesteia este de a-i forma pe elevi, de a-i îndruma

Lecții ca „Actul meu de identitate”, „Cine sunt

către succes, de a-i ajuta să înțeleagă importanța

eu?”, „Linia vieții” îi ajută pe elevi să se descopere,

educației în formarea propriei personalități. În

să înțeleagă ce achiziții, din punct de vedere al

acest sens, actorul principal este dirigintele, care

personalității, au dobândit până în acest moment

își va planifica timpul astfel încât să faciliteze

și să mediteze asupra a ceea ce au de recuperat sau

elevilor autocunoașterea și dezvoltarea personală,

de remediat în viitorul lor parcurs școlar.

Tipuri de învățare, cerințe școlare, clasa a IX-a B

„Profilul realizărilor personale”, „Ce să
aleg?”, „Etapele deciziei”, „CV-ul personal”, „Să
depășim barierele”, „Planul meu de carieră”,
„Alegerile

mele,

interesele

mele”

sunt

teme destinate alegerii carierei, cunoașterii și

Săptămâna legumelor și a fructelor, clasa a XII-a A

conștientizării competențelor, atitudinilor și

Șirul exemplelor ar putea continua cu

aptitudinilor necesare traseului profesional ales.

teme privind negocierea conflictelor, calitatea
comunicării și abilități sociale, prevenirea și

comunicarea și formarea abilităților sociale,

combaterea consumului de droguri, alcool și

gestionarea și managementul informațiilor și

tutun, sănătatea și calitatea vieții etc. Însă

al învățării, planificarea carierei, îmbunătățirea

creativitatea dirigintelui nu are limite și, de

calității stilului de viață.

aceea, lansez provocarea unui concurs al lecțiilor

Valorile și atitudinile formate prin aceste ore

de dirigenție în anul școlar 2019-2020!

sunt importante și diverse: respect și încredere
în sine și în ceilalți, recunoașterea unicității
fiecărei persoane, receptivitate la emoțiile
celorlalți, valorizarea relațiilor interpersonale,

Joc de autocunoaștere, clasa a IX-a B

valorificarea critică și selectivă a informațiilor,

„Cum să caut eficient informații?”, „Înțeleg

adaptarea și deschiderea la noi tipuri de învățare,

ce citesc!”, „Dilema prizonierului”, „Inteligențe

motivație și flexibilitate în elaborarea propriului

multiple”, „Cine, ce ne spune?” sunt teme

traseu educațional și profesional, responsabilitate

care ajută la selectarea surselor de informare,

și disponibilitate pentru decizii și acțiuni

prelucrarea eficientă a informației, „învățarea” a

privind propria carieră, interes pentru învățare

cum se învață!
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Cine sunt și cine vreau să fiu?, clasa a IX-a B

„Ne pasă!”, „Suntem aproape!”, „Uniți suntem
de neînvins!”, „De la inimă la inimă” sunt teme
în care elevii descoperă voluntariatul și rolul

Nina Mihai, profesor discipline economice
| 31 |

Transportul în comun

Să trăim într-o lume civilizată!

 Călătorii care coboară din tren sau autobuze

au prioritate.

 La urcare, sunt lăsate înainte persoanele în

vârstă, femeile și copiii.

Să fii civilizat este o
artă, dar şi o obligaţie!

 Locul de la geam trebuie oferit copiilor sau

femeilor.

 Bărbații și tinerii trebuie să ofere locul

bătrânilor, invalizilor și femeilor, în mod deosebit
femeilor însărcinate.

 Bărbatul care însoțește o femeie în autobuz sau tren nu o va părăsi pentru a ocupa un loc liber.

O lume democratică nu înseamnă o lume

fără reguli! Dimpotrivă, grija pentru propria
imagine, pentru modul în care ceilalți te

percep și grija pentru cel de lângă tine sunt

Va rămâne lângă ea, chiar dacă aceasta nu vrea să se așeze.

La masă

 Femeile se așază primele la masă, apoi

apanajului omului civilizat și evoluat. De

bărbații, iar când o femeie se ridică, bărbații

pe care mulți dintre noi le-am uitat sau nu

 Nu se țin coatele pe masă și se adoptă o

aceea, am să încerc să creionez câteva reguli

prezenți trebuie să se ridice și ei în semn de respect.

mai considerăm necesar a le respecta.

poziție cât mai decentă.

Salutul

 Se răspunde întotdeauna la salut cu un zâmbet, nu cu mâinile în buzunare sau privind în altă

parte.

 Nu se suflă în ciorbă sau în ceai. Se așteaptă

până se răcește mâncarea și se servește.

 Nu se vorbește și nu se mestecă mâncarea

cu gura deschisă.

 Este o gravă ofensă să nu răspunzi la salutul unei persoane care îți întinde mâna.

 Poșeta și telefonul nu se pun pe masă.

 Băieții și bărbații trebuie să își scoată căciula când salută o femeie și tot ei trebuie să salute primii

La școală

 Băieţii trebuie să-şi scoată căciula de pe cap când salută. Formulele cele mai des folosite sunt:

 Nu se vorbește neîntrebat, mai ales în timpul orei;

 Este elegant să te prezinți singur într-un cerc mai larg de oameni, dacă nu are cine să te prezinte.
persoanele de sex opus. Între persoanele de același sex, primele salută cele mai tinere.

 La intrarea în clasă se salută colegii;

„Bună ziua!”, „Bună seara!”, „Bună dimineaţa!”. Între prieteni sau colegi se folosesc de regulă „Bună!”,

 Nu se folosesc cuvinte jignitoare, amabilitatea este obligatorie cu toți cei din jur;

îi vom spune „La revedere!”.

 Nici în clasă, nici în afara acesteia nu trebuie să se vorbească tare, să se strige sau să se apeleze la

„Salut!”. Niciodată nu vom saluta o persoană mai în vârstă cu „Bună!” sau „Salut!”, iar la despărțire nu

 Se salută cu „Bună dimineaţa!” până la ora 11 dimineaţa, cu „Bună ziua!” după ora 11 şi până la

lăsarea serii, iar apoi cu „Bună seara!”.
| 32 |

 Politețea trebuie abordată nu doar cu profesorii, ci pentru toți angajații școlii și colegi;
agresivitate.

Constantinescu Mario-Roberto, clasa a IX-a B
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O lume mai curată

ciclul negativ nu se oprește aici, pentru că toate

procesele de mai sus ajung să afecteze și sănătatea

omului, direct sau indirect. Iar la asta se mai adaugă
și urâțirea mediului în care trăim – urâțire pe care

Stop deşeurilor din plastic
Ecodezvoltarea este o componentă a dezvoltării

însă trebuie reținut că marea majoritate vine de

dezvoltarea tehnologică, la care nu putem renunța,

oamenii le utilizează și le aruncă în mai puțin de

durabile, singura soluție pentru a pune în echilibru

cu capacitatea de suport a mediului înconjurător.
Una dintre direcțiile de acțiune pentru imple-

mentarea ecodezvoltării este înlocuirea treptată
a materialelor plastice, în marea lor majoritate

produse nebiodegradabile, cu alte categorii de

materiale biodegradabile sau, în ultimă instanță,
reciclarea plasticului.

Cuvântul „plastic” vine din greacă (plastikos)

și definește ceva care poate fi modelat. Cea mai
comună utilizare face referire la o gamă largă de
materiale sintetice sau semi-sintetice a căror car-

acteristică principală este plasticitatea în timpul

fabricării, care permite turnare, modelare, presare,
extrudare etc. într-o mare varietate de forme.

Majoritatea materialelor polimerice (numite

în limbajul comun plastice) sunt derivate petro-

chimice, însă unele sunt parțial naturale. Relativ

la produse de unică (sau redusă) folosință, pe care

o putem observa ușor pe străzile orașelor noastre,
în parcuri și spații verzi, dar și pe malul apelor sau
la munte.

Aproape oriunde în țară am merge găsim

produse plastice aruncate aiurea, iar problema e la

fel de prezentă în marea majoritate a țărilor lumii,

ales de unică folosință, și să utilizăm, pe cât posibil,

în pânza freatică și pot afecta speciile care consumă

folosire;

afectează negativ și germinarea semințelor, lucru

aruncăm deșeurile plastice oriunde;

berează chimicale periculoase în sol, după care ajung

produse biodegradabile, cu durată mai mare de

apa. S-a demonstrat că substanțele respective

Să colectăm deșeurile selectiv și, mai ales, să nu

care, ultimativ, poate ajunge să afecteze și plantele

sălbatice, dar și culturile. Similar, substanțe pericu-

loase sunt eliberate din plastice în râuri, lacuri, mări
și oceane, afectând multe specii de animale, păsări
și pești. Pericolul crește odată cu fragmentarea

Porțiune de litoral sufocată de deșeuri plastice

acestora – pentru că multe bucăți mici sunt ingerate

inclusiv în arii extrem de greu accesibile, cum ar

care au loc în organism. Biodegradarea (de către

(aqua-optima.ro).

metan – un gaz cu puternic efect de seră care își

să renunțăm la produsele din plastic. Prin colect-

și au un impact negativ asupra proceselor naturale

fi largul oceanelor sau vârfurile lanțului Himalaya

microorganisme), atunci când are loc, eliberează

Este știut faptul că, deocamdată, este imposibil

aduce contribuția la încălzirea globală. Evident,

area şi reciclarea acestora, se reduce, însă, impactul
negativ asupra mediului înconjurător.

Plasticul reciclat poate fi folosit pentru: fibre de

tente la apă, aceste materiale sunt folosite în absolut

poliester (75%), folosite la rândul lor ca materie

tradiționale (lemn, metal, sticlă, fibre naturale, piele

industria textile, industria auto, folie industrială,

În ceea ce privește efectul utilizării materialelor

nealimentare. Avantajele produselor realizate din

folosirea lor afectează pământul, apele, animalele și

mai ieftin faţă de cele realizate din materii prime.

toate domeniile și au înlocuit treptat materialele

primă pentru covoare, tapiţerii, jucării, pâsle pentru

etc.) în foarte multe cazuri.

chingi, benzi, noi ambalaje PET alimentare şi

plastice în mediul înconjurător este demonstrat că

plasticul reciclat constau într-un cost de fabricaţie
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Să reducem consumul de materiale plastice, mai

un an de la producerea lor. Materialele plastice eli-

ieftine, ușor de realizat, versatile, durabile și rezis-

omul. Poluarea cu plastic poate fi de multe feluri,

Peturile „recoltate” din Lacul Bicaz

Parcul Național Retezat invadat de deșeuri plastice

Dar, ce putem face noi?

Colectarea selectivă a deșeurilor din plastic

Să promovăm acțiunile de educare a populației în

spiritul grijii față de mediu, de cunoaștere a efectelor
negative pe care deșeurile din plastic le generează;
Să participăm la acțiunile de curățenie;

Să popularizăm măsurile și acțiunile organizate

pentru un mediu mai curat.
BIBLIOGRAFIE

1. Wikipedia – Reciclarea plasticului, enciclopedie liberă
2. Aqua-optima.ro/poluare-dureroasă/poluarea cu plastic

Izabela Cristina Neagu, clasa a IX-a C
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Vorbește corect!
sau

Grizonant

ȘTIAȚI CĂ...

Grizonat

CORECT

GREȘIT

L-ai văzut pe tipul acela grizonant?

L-ai văzut pe tipul acela grizonat?



poate, cea mai monstruoasă trombă de apă din lume. Apa se

scurge din cele trei capete ale sale în bălți nămoloase. Bizarele
forme conice sunt rezultatul solidificării lente a calciului din

GRIZONÁNT, -Ă adj. (despre păr) care începe să încărunțească; sur, cărunt, gri. (fr. grisonnant). Sursa:
DOOM 2 (2005).

Maiou

sau

CORECT

Maieu
GREȘIT

Echipa de fotbal a liceului are
Echipa de fotbal a liceului are
un nou model de maiou.
un nou model de maieu.
MAIÓU, maiouri, s. n. Articol de lenjerie sau de echipament sportiv (cu sau fără mâneci), de obicei
decoltat, purtat direct pe piele. Din fr. maillot. Sursa DEX 2009

apă pentru a produce mineralul travertin.


Pietrele vii se încadrează perfect în stâncile și pietrișul

din deșert. Aceste plante micuțe din sudul Africii măsoară

deseori mai puțin de 5 cm înălțime, un ”trunchi” îndesat turtit
în partea de sus, format dintr-o pereche de frunze cărnoase, de

culoare maro sau verde-cenușiu, cu suprafețe marmorate care
imită modelul stâncilor, de aici și denumirea plantei. Frunzele

plantei sunt depozite de apă, de aceea au nevoie să fie protejate

Vise sau Visuri?

de animalele deșertului.

 În Deșertul Sonoran din America de Nord, monstrul Gila

Ambele variante sunt corecte, în funcţie de context:
• vise se utilizează când este vorba de imagini şi procese psihice din timpul somnului.

Exemplu: Somnul meu este presărat de vise.

poate trăi din grăsimea cozii. Această șopârlă viu colorată, una

din doar două specii veninoase din lume, trăiește într-o zonă
unde verile sunt fierbinți și toride. Coada groasă este o rezervă

de hrană și apă, care o ajută când ambele sunt greu de găsit.

• visuri se referă la iluzii, aspiraţii, dorinţe arzătoare.

Hrana și apa stocată îi pot ajunge trei-patru luni, ajutând-o să

Exemplu: Între visurile mele este și acela de a călători la Roma.

supraviețuiască verilor fierbinți și uscate.

„Din cauza” versus „Datorită”…
„Din cauza” se foloseşte pentru a descrie un efect negativ, în timp ce „datorită” se foloseşte pentru a
descrie un context pozitiv.

 În centrul Turciei, în munții din Anatolia, se află străvechea
regiune Capadocia. În această regiune se află un teritoriu de

peisaje stranii, dominate de conuri de stâncă sculptate de vânturi
puternice. Procesul care a modelat acest peisaj unic a început
acum 8 milioane de ani, când au erupt vulcanii Capadociei.

Exemplu:

Aspectul dezolant al terenului ascunde fertilitatea unui sol

Din cauza ta am pierdut autobuzul!
Datorită cursurilor oferite de Crucea Roșie Ilfov, am știut cum să-i acord primul-ajutor.
Iftemie Lorena, clasa a IX-a B
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Gheizerul Fly din Deșertul Black Rock, Nevada, este,

bogat în nutrienți minerali. Dacă sunt bine irigate, văile pot
produce recolte bogate de fructe, cereale și legume.

Guță Mihaela, clasa a X-a A
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Scorul Apgar

ȘTIAȚI CĂ...

„Apgar” sună ca un acronim, dar Apgar era, de fapt, copilul Virginiei
Apgar, medic anestezist al sec. al XX-lea, care a dezvoltat criteriile

6 femei ale căror creaţii trăiesc prin numele lor

de evaluare a stării generale de sănătate a nou-născuților imediat
după naștere. Scorul, care îi poartă numele, evaluează bătăile

inimii nou-născutului, respirația, tonusul muscular, culoarea pielii

Coafura Pompadour

și răspunsul la stimuli. Se acordă un maxim de 2 puncte pentru
fiecare secțiune, iar scorul perfect e de 10.

Jeanne Antoinette Poisson, o nobilă franțuzoaică, cunoscută ca
Marquise de Pompadour – și amantă a regelui Louis al XV-lea
al Franței. Este creatoarea coafurii pompadour, ce datează din

anii 1700. Există variații ale acestui stil, pentru bărbați, femei și
copii, dar conceptul de bază este părul ridicat în față și purtat înalt
deasupra frunții. Stilul a fost reînviat în secolul al XIX-lea. Elvis
Presley este una dintre cele mai populare figuri care a purtat acestă
coafură.

Celulele HeLa
Henrietta Lacks a murit în 1951, dar trăiește prin celulele care îi
poartă numele, celulele HeLa. Și, literalmente, sunt celulele ei.
Aceste celule canceroase cervicale, recoltate de la H. Lacks în timp

ce suporta un tratament - fără consimțământul ei - sunt primele

Pizza Margherita

celule maligne recoltate de la om care sunt păstrate de zeci de ani.

Margherita de Savoia, regină a Italiei din 1878 pâna în 1900.
Conform unor povestiri, a savurat o asemenea pizza în timpul
vizitei la Napoli, din 1889. Pizza a fost creată special în onoarea ei,

având un topping (mozzarella, busuioc și sos de roșii) ce reprezenta

Celulele HeLa sunt considerate, din punct de vedere științific,
„nemuritoare”, însemnând că ele se pot înmulți ori divide la infinit

și au fost folosite în mii de experimente medicale de-a lungul
anilor, contribuind la progresul medicinei.

culorile steagului italian.

Merele Granny Smith
„Granny Smith” poate părea un nume generic, dar denumirea

varietății de mere pentru tarte este, de fapt, numele unei persoane:
Maria Ann Smith. Smith, proprietara unei livezi și cultivatoare

cunoscută sub porecla “Granny”, este creditată cu producerea
acestei varietăți pentru prima dată lângă Sydney, Australia, în sec.
al XIX-lea.
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Pantalonii Bloomer
În secolul al XIX-lea, când pantalonii erau purtați în mod obișnuit

doar de către bărbați, activista americană Amelia Jenks Bloomer a

început să poarte fuste scurte cu pantaloni bufanți. Și-a promovat

și apărat ținuta în Lily, jurnalul pentru drepturile femeilor, pe care

l-a fondat și editat. Datorită eforturilor sale de a purta și populariza
costumul „Bloomer”, numele ei a devenit atașat acestuia, iar
pantalonii „bloomers” au început să se poarte.
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Completând pe orizontală cele 10 definiții, veți descoperi pe verticală numele unui poem în care

este valorificat mitul „Zburătorului”!

1. Creație epică în versuri care relatează o acțiune

7. Ideea principală a poeziei este „Copilul, chinuit

eroică, o legendă, o întâmplare istorică.

de foame, are sentimentul de culpă pentru uciderea

apreciată scriere a acestui poet.

Scrieți numele autorului!

2. „Nunta Zamfirei” este cea mai cunoscută și mai căprioarei care se jertfește spre a-i conserva viața”.
3. Numele unei povestiri în care personajul principal

STEAGUL
MISTERIOS
LOGICĂ

8. Scriitor care, în timpul primului război mondial,

se duce la baltă, în loc să-și ajute mama. Aceasta îi ia își întrerupe studiile și ia parte la câteva campanii
Cele trei balanțe de mai jos sunt în echilibru.

hainele și îi spune: „Îi veni tu acasă, coropcarule, dacă importante, experiența trăită acum furnizându-i
te-a răzbi foamea, ș-apoi atunci vom ave altă vorbă!”.
4. Autorul poeziei „Testament”.

5. Autorul unui roman de tip frescă socială,

materia romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război”.

9. Specie a genului epic, în versuri sau în proza,

ce ilustrează viața rurală în perioada interbelică și scrisă sub forma unei scurte povestiri alegorice, în care
postbelică.
Ce bile trebuie puse pe talerul din stânga pentru a echilibra bila verde?

6. Mihail

sunt caracterizate moravuri sociale și defecte omenești,

Sadoveanu, fiind fascinat de anii prin intermediul animalelor, plantelor și obiectelor,

copilăriei, a descifrat literele din abecedarul lui Creangă înzestrate cu însușiri umane.
şi, ca şi acest mare povestitor, a evocat figura luminoasă

10. Numele romanului al cărui pesonaj principal

a învăţătorului său de la şcoala din Paşcani, Mihai este Vitoria Lipan.
Paraschiv Rahela, clasa a X-a A
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Busuioc, care l-a inspirat în conturarea personajului
principal din povestirea „Domnu …….”.

Păun Teodora Andreea, clasa a X-a A
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