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Editorial
Suntem onorați să anunțăm că numărul 1 al revistei școlii noastre „Rediviva”, cu care am 

participat la concursul de reviste școlare, a obținut trofeul „Revista școlară ilfoveană”.

Acest premiu ne onorează și ne 
obligă ca , în continuare să depunem 
eforturi pentru ca următoarele ediții 
să se realizeze la standarde cât mai 
ridicate.

Iată că echipa școlii noastre 
a evidențiat încă o dată că 
profesionalismul și dăruirea puse în 
slujba școlii duc la performanță.

În paginile acestei reviste am 
adunat aspecte din activitatea 
noastră școlară și extrașcolară, care 
stau drept mărturie a implicării în 
tot ce înseamnă școală, educație și formarea personalității elevilor.

La formarea personalității unui individ contribuie într-o mare măsură familia, comunitatea în 
care trăiește și educația pe care o primește în școală sau în alte instituții cu profil educativ.

Școala este principala sursă a reușitelor viitoare. Educația primită în școală este cheia formării 
personalităților de mâine și este esențială în formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra 
propriei cariere. 

Obiectivul nostru este acela de a promova creativitatea ca factor-cheie în dezvoltarea 
competențelor personale și sociale, dar și de a găsi strategii moderne pentru asigurarea unei 
educații de calitate. 

Sperăm ca și prin intermediul revistei să contribuim la atingerea obiectivelor propuse. 

Director,
Profesor  Silvia Marinescu
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1. Cine sunteţi?

Mă numesc Anca 
Purcărea, născută 
Belcea şi sunt absolventă 
a Liceului Teoretic 
Buftea, secţia real. 
După absolvirea liceului 
am urmat cursurile 
Institutului Politehnic 
Bucureşti şi am fost 
pentru un număr de ani inginer, ocupând diferite 
funcţii, după care am devenit profesor în cadrul 
Academiei de Studii Economice Bucureşti, 
timp de treizeci de ani, până în prezent.

2. Ce vă „leagă” de Liceul „Barbu A. 
Ştirbey”  Buftea?

Liceul “Barbu  A. Ştirbey” este liceul în care 
am învăţat, am legat prietenii pe viaţă,  am 
fost alături de alţi colegi „actori” în piesele de 
teatru regizate de profesorii noştri, am dansat la 
reuniunile organizate în cadrul liceului, am visat 
şi mi-am dorit din tot sufletul să continui să învăţ. 
Sunt mândră că am fost elevă a acestui liceu.

3. Care este amintirea cea mai „vie” din 
liceu, ca elevă?

Una dintre primele amintiri care mi-a rămas 
vie în memorie a fost ziua în care am susţinut 
examenul de admitere la liceu. Pe vremea 
mea exista examen de admitere la liceu după 
terminare şcolii generale. Acesta s-a desfăşurat 
chiar în incinta liceului, îmi amintesc parcă 
şi acum acea emoţie din sala de examen în 
legătură cu dificultatea subiectelor etc. Apoi, 
prima zi de liceu a fost ceva unic din punct 
de vedere al trăirilor, al sentimentelor, o mare 
bucurie că suntem liceeni împletită cu emoţia 
unui nou început. Clădirea istorică a liceului 
cu arhitectura sa specifică mă emoţionează şi 
astăzi...

4. Care este cea mai plăcută amintire din 
liceu?

În decursul liceului am avut multe întâmplări 
frumoase, unele hazlii dar, pe moment, îmi este 
greu să remarc ceva ce merită a fi notat.

Pentru mine anii de liceu au fost cei mai 
frumoşi datorită profesorilor pe care i-am avut, 
la toate disciplinele, profesori care dădeau 
dovadă de multă dăruire şi de o pregătire foarte 
bună, dar şi datorită nouă, adolescenţilor, care 
ştiam să ne respectăm profesorii şi eram gata să 
primim toate informaţiile. 

5. Dar cea mai neplăcută/tristă?

Amintiri triste nu am avut legat de anii de 

liceu, poate şi pentru că nu aveam timp pentru 
lucruri triste sau neplăcute. 

6.  Care era profesorul de care vă era cel 
mai teamă?

Poate părea ciudat dar, îmi era teamă de  
doamna profesoară Elena Stănescu, foarte 
valoroasă de altfel, care preda o disciplină 
frumoasă, geografia.

7. Care a fost profesorul pe care l-aţi 
îndrăgit cel mai mult?

Fără dubiu, doamna profesoară Elena Guţu, 
de Limba şi literatura română a fost profesorul 
la care am ţinut cel mai mult şi cred că, pentru 
mine şi nu numai, a fost un model de viaţă.

8. Care a fost disciplina cu care nu v-aţi 
împăcat prea bine?

Cred că geografia a fost disciplina pe care 
nu am îndrăgit-o pentru că învăţam de teama 
notelor mici din lucrările de control.

9. Vă amintiţi de o întâmplare hazlie/
şotie din liceu?

Toţi elevii aveam obligaţia de a purta uniforme 
cu matricolă având însemnele liceului şi orice 
act de indisciplină al elevilor era discutat în 
timpul „careului” din fiecare luni dimineaţa, în 
prezenţa domnului director Nicolae Racoceanu. 
Pentru a-i  identifica pe elevii indisciplinaţi au 
fost desemnaţi de conducerea liceului profesori  
care să verifice la intrarea în  liceu dacă ţinuta 
elevilor este corespunzătoare.  

Când noi, elevele, ne apropiam de liceu, venea 
câte o colegă „spion”, care ne anunţa prezenţa 
profesorului de serviciu, la urcarea pe  pasarela 
ce traversa calea ferată, gata să noteze ce este  în 
neregulă cu uniforma şi matricola. Atunci, ca 
prin minune, apăreau şi matricolele, prinse în 
grabă cu ace de siguranţă, de uniformă, dar şi 
bentiţele pe care eram obligate să le purtăm... 
Atunci ni se părea exagerat, acum îmi dau 
seama cât de importante erau acele lucruri...

10.  Ce le-aţi recomanda actualilor elevi 
din liceu?

Cred că actualii elevi ar trebui să-şi respecte 
dascălii, să-şi dorescă să înveţe pentru viitorul 
lor şi mai ales să citească, este foarte important 
să ştie că informarea doar de pe Internet nu este 
suficientă, nici pentru viaţa de zi cu zi şi nici 
pentru studiul individual. 

11.  Dacă aţi mai fi elevă, pentru ce carieră 
v-aţi pregăti?

Dacă aş mai fi elevă acum cred că mi-ar 
plăcea să fiu profesoară de limba şi literatura 
română, să pot să le transmit elevilor dragostea 
pentru marii noştri poeţi naţionali care  astăzi, 
din păcate, nu prea se mai regăsesc în programa 
şcolară. 

Interviu realizat de prof. Visnyei Ladislau

Interviul ediției

Interviu cu doamna 
profesor universitar

Anca Purcărea

Arc peste timp
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Interviul ediției

Interviu cu un elev

1. Din punctul tău de 
vedere, în cei patru ani de 
liceu,  pe ce este necesar 
să te focusezi?

Personal, consider că 
trebuie să pun accent pe 
viitoarea reuşită obţinută 
la examenul de bacalau-
reat, însă nu desconsider şi celelalte priorităţi care 
intervin pe parcursul celor patru ani de studiu.

Sunt elevă în clasa a XII-a şi majoritatea persoa-
nelor din jur pun oarecum o presiune asupra mea, 
legată de bacalaureat, care într-o oarecare măsură 
mă face să mă îndoiesc de capacităţile mele şi spun 
acest lucru deoarece în momentul în care cineva 
insistă constant pe o temă anume devine puţin 
obositor pentru psihic, dar asta nu înseamna că 
susţinerea primită nu este de ajutor.

Totuşi trebuie să ne focusăm şi pe obţinerea 
unui colectiv cât mai unit, acest lucru este de o 
mare importanţă. Mulţi ar contrazice cele spuse de 
mine, însa  lipsa unui colectiv bine conturat nu are 
rezultate tocmai favorabile. 

2. Care este relaţia dintre tine şi profesori? 
Consideri adecvat comportamentul  elevilor ?

Până în momentul de faţă relaţia mea cu 
profesorii este la fel de bună ca şi în clasa a IX-a, 
întotdeauna am încercat să evit eventuale neînţe-
legeri deşi au fost situaţii în care nu am reuşit să 
estompez problemele, ci doar să le înrăutaţesc.

Fără nici o reţinere pot spune: comportamentul 
elevilor de azi este inadecvat, acest lucru provenind 
din lipsa interesului elevilor în activitatea şcolară. 

3. Consideri ca implicarea părinţilor  este 
necesară în demersul educaţional?

Da, consider că reuşita unui elev depinde şi de 
implicarea constantă a părinţilor prin prezenţa la 
sedinţele cu părinţii, dar şi prin verificarea perma-
nentă a situaţiei şcolare. În momentul în care un 
părinte nu este interesat de aceasta, elevul devine 
nepăsător şi delăsător  în tot ceea ce înseamnă 
sarcini şcolare.

Într-adevar şi pe mine mă deranjează uneori 
insistenţa părinţilor şi morala ţinută, însă mă bucur 
că există cineva care îmi va oferi un impuls.

4. În opinia ta, disciplinele parcurse în  
perioada liceului sunt benefice în dezvoltarea ta 
profesională şi socială?

Pe parcursul acestor ani de liceu am constatat că 
volumul informaţiilor este mai mare decât necesarul 
dezvoltării profesionale şi sociale.

Din punctul meu de vedere, majoritatea infor-
maţiilor obţinute până în momentul de faţă nu îmi 
sunt de ajutor în viaţă. De ce în şcoli nu ne învaţă 
cum să ne gestionăm banii? De ce nu învăţăm cum 
să ne integrăm mai uşor pe piaţa muncii? De ce nu 
învăţăm cum să ne descurcăm în viaţa de zi cu zi? 
Noi învăţăm ceea ce nu are legatură cu vreuna dintre 
întrebările de mai sus!

5. După terminarea studiilor, ţi se pare indicat 
ca elevii să urmeze şi cursuri superioare de 
învăţământ?

Fiecare individ trebuie să ia în calcul şi continu-
area studiilor, acest lucru fiind benefic  şi,  totodată, 
necesar pentru o dezvoltare şi o pregătire mai 
amplă, care, prin urmare,  va conduce la o  mai bună 
integrare pe piaţa muncii. În opinia mea fiecare elev 
are dreptul să-şi aleagă ceea ce vrea să devină, chiar 
dacă decizia  luată nu este una tocmai bună. Unii 
elevi nu consideră că studiile superioare sunt nece-
sare, ba chiar iau în derâdere persoanele care vor să 
avanseze.  Incapacitatea persoanelor de a înţelege 
necesitatea dezvoltării, progresării şi documentării a 
dus la creşterea numărului  de elevi care au pierdut 
interesul  avansării pe scara profesională.

Briceag Ana-Marina este elevă 
în clasa a XII-a A

Interviu realizat de 
Rădulescu Alexandra-Georgiana, clasa a IX-a A
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  MAMA
Mama mea, comoara vieții

Zâmbet drag al dimineții

Totul e perfect cu ea,

Pentru că e mama mea.

Cântec drag ce-apari mereu,

Atunci când este mai greu.

Mă faci să mă simt mai bine

 Când eşti aproape de mine.

Niciodată nu glumeşti

Când îmi spui că mă iubeşti.

Mi-ai dat speranța şi viața

Zâmbetul frumos pe față.

Când eşti tristă eu te-ajut

Repede cu un sărut

Mă înveseleşti uşor,

Nu ştiu ce înseamnă dor.

Mama mea, rază de Soare,

M-ai crescut, m-ai făcut mare.

Sărut mâna, te iubesc!

Îți mulțumesc că trăiesc.

Autor

Aman-Niță Valentina Nicoleta, clasa  a IX-a A

Primăvara a sosit

Ghiocelul a vestit

Soarele a răsărit

Şi zăpada s-a topit.

Copiii se joacă afară

Bucurie, primăvară!

Toată lumea e voioasă, 

Fără să mai stea în casă.

Natura iar s-a trezit, 

Primăvara a sosit

Mărțişorul colorat

Dăruit cu mare drag.

Autor

Aman-Niță Valentina Nicoleta, clasa  a IX-a A

Creații literare

PRIMĂVARA
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Proiecte și parteneriate

Junior Achievement România în 
Liceul „Barbu A. Ştirbey”

Junior Achievement România implementează în şcoli programe de educaţie economică, antreprenorială, 
financiară şi de orientare profesională. Prin activităţile learning by doing, elevii dobândesc atât competenţe 
profesionale, cât şi pentru viaţă.

Deşi organizaţia din România a luat fiinţă încă din anul 1993, şcoala noastră a aderat la programele 
acesteia abia din 2010, dar, în ultimii 6 ani scurşi am încercat să recuperăm perioada pierdută prin 
participarea la cât mai multe şi cât mai diverse activităţi: Job Shadow Day ediţiile 2015 şi 2016, 101 
antreprenori la clasă 2014 şi 2015, Fii antreprenor! 2013, 2015, Finanţe personale 2013, 2014, ABCdar 
bancar 2102, 2013, BaniIQ 2010, 2011, 2013, Vizite la Coca Cola HCB România 2013, 2014.

Elevii au fost încântaţi să descopere că  se pot pregăti pentru viitoarea profesie, dar şi pentru a păşi cu 
dreptul într-o societate modernă, învăţând într-un mediu mai puţin formal.

Toate activităţile noastre s-au desfăşurat extracurricular, deoarece planul-cadru nu ne permite 
implementarea de Curriculum la Decizia Şcolii  sau Curriculum în Dezvoltare Locală. De aceea, eforturile 
profesorilor şi cele ale elevilor participanţi au fost mai mari, dar şi satisfacţiile au fost pe măsură.

• Job Shadow Day 2016:

• 101 antreprenori la clasă:

• Fii antreprenor:

•	 Vizită Coca Cola HCB România

• Finanţe personale:

Ultima activitate a fost cea desfăşurată în luna noiembrie 2016, de către elevii clasei a XI-a A coordonați 
de doamna profesoară Nina Mihai, în cadrul modulului Educație financiară, cu tema Modalități de plată 
cu mijloace electronice. Elevii au învățat lucruri noi despre cardurile bancare, despre plățile on-line, despre 
avantajele acestora şi cum le poți folosi în siguranță.

Bărbulescu Monica, clasa a XI-a A
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Clasa a IX-a C şi Proiectul JOBS 
 Orientare profesională – training în întreprinderi şi şcoli

Când doamna dirigintă ne-a spus că în acest an şcolar vom participa la un proiect internațional m-am 
gândit: „iar teorii, iar teme suplimentare, iar stat peste program!”. Doamnele profesoare care coordonează 
în şcoala noastră Programul JOBS ne-au spus despre acesta că are rolul de a combina, în România, două 
elemente – piața muncii şi educația din ultimii ani de gimnaziu şi primii ani de învățământ tehnic. Elevii 
sunt pregătiți pentru a-şi alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale şi au 
şansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

Am început programul cam neîncrezători, dar pe măsură ce timpul a început să se scurgă şi să ne dăm 
seama că nu seamănă cu nimic din ceea ce am făcut noi până acum, am început să aşteptăm orele de JOBS. 
Am primit caiete care sunt foarte atractive şi pe care lucrăm cu plăcere sarcinile primite. Metodele de lucru 
nu sunt cele cu care noi eram obişnuiți. În primul rând, lucrăm în echipe, apoi instrumentele de lucru sunt 
dintre cele mai diverse: interviuri, anchete, postere, colaje, prezentări Power Point, hărți mentale, vizite 
etc.  Nu primim note, ci doar aprecieri şi încurajări. Tematica abordată în cele 7 caiete este centrată pe 
autocunoaştere, descoperirea calităților, competențelor şi abilităților noastre, pe cunoaşterea pieței muncii 
şi a posibilităților pe care noi le avem să ne integrăm la finalizarea liceului.

                           
    Activitățile parcurse ne-au obişnuit să colaborăm, să lucrăm în echipă, să împărțim sarcini şi 
responsabilități, exact ca la un loc de muncă.

   

   

Şi pentru că ne-a plăcut aşa de mult să ne implicăm în acest proiect, ne-am înscris şi la Competiția 
JOBS 2017 care constă în două etape: o fază locală, pe care am depăşit-o cu succes şi la care am obținut 
locul I între cele 6 şcoli ilfovene participante la proiect (conținutul probei a fost un interviu realizat 
cu un profesionist dintr-un domeniu la alegere. Filmul realizat de noi se găseşte pe site-ul proiectului,  
www.jobsproject.ro). Cea de a doua fază va fi regională şi va avea loc pe parcursul lunii mai, în cadrul căreia 
vom avea de realizat un film în urma unei vizite la un agent economic din localitate. Motivați de succesul 
de la prima etapă, deja ne-am mobilizat şi suntem cu toții implicați în atingerea obiectivului pe care ni 
l-am propus, un loc pe podium.

Acum, că mai este puțin şi se încheie anul şcolar, regretăm că se va termina şi programul nostru JOBS. 
Abia aşteptăm să ni se ofere din nou o astfel de ocazie şi le recomand tuturor elevilor să se implice în 
proiecte şi programe extracurriculare, pentru că vor descoperi oportunități nebănuite!

Popa Gabriela, clasa a IX-a C

Proiecte și parteneriate
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Proiecte și parteneriate

În sensul modern al economiei de piață, un 
antreprenor este un agent economic care adoptă 
un comportament activ şi novator, care acceptă 
deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta 
proiecte noi. În acest sens, un număr semnificativ 
de societăți acordă o mare atenție şi recunoaştere 
antreprenorilor, în mare parte şi datorită 
contribuţiei pe care o aduc aceştia la evoluția 
mediului antreprenorial şi a influenței pe care o au 
asupra indicatorilor macroeconomici.

Activitatea antreprenorilor are un impact 
puternic asupra lumii, deoarece, chiar dacă nu ei 
sunt cei care inventează lucruri noi, pană la urmă 
ei sunt cei care fac ca lucrurile să se mişte şi lumea 
să progreseze. Ei sunt cei care introduc noi tehno-
logii, promovează noi produse, stimulează desco-
perirea de noi resurse şi mobilizează capitalul.

În plus, antreprenorii sunt cei care asigură 
un loc de muncă pentru cea mai mare parte 
a populației globului.  Ei reprezintă motorul 

sistemului economic; ei sunt cei care creează acea 
multitudine de firme şi organizații care generează 
cele mai multe locuri de muncă la nivel mondial şi 
din rândul cărora se vor dezvolta viitoarele corpo-
rații multinaționale. 

Toate corporațiile multinaționale actuale au 
pornit ca şi idei de afaceri ale unor antreprenori 
care prin muncă, perseverență, relații sau noroc au 
reuşit să supraviețuiască şi să se dezvolte în mod 
spectaculos.

Principalele calități ale unui antreprenor de 
succes sunt:

• Dorința de a reuși:  antreprenorii au dorința 
puternică de a reuşi şi a-şi extinde afacerea. Ei 
au imaginea de ansamblu şi sunt adesea foarte 
ambițioşi. Ei îşi stabilesc obiective foarte înalte şi 
se angajează să le atingă indiferent de obstacole.

• Încredere puternică în ei înșiși:  antreprenorii 
de succes au o opinie sănătoasă despre ei înşişi 
şi au de regulă o personalitate foarte puternică şi 
asertivă. Ei sunt concentrați şi hotărâți să îşi atingă 
obiectivele şi au deplină încredere în abilitatea lor 
de a o face.  Optimismul propriu poate adesea să 
fie perceput de alții ca fiind aroganță.

• Înclinație către ideile noi și inovație: toți antre-
prenorii au o dorință puternică de a face lucrurile 
mai bine şi de a îmbunătăți produsele sau serviciile. 
Ei caută în mod constant variante de îmbunătățire. 
Ei sunt creativi, inovatori şi plini de resurse.

• Deschidere față de schimbare:  dacă ceva nu 
merge ei schimbă, pur şi simplu. Antreprenorii 
ştiu importanța păstrării în top a industriei şi 

singura posibilitate de a fi numărul unu este să 
evoluezi şi să te schimbi odată cu vremurile. Ei 
sunt la zi cu ultimele tehnologii sau servicii şi sunt 
întotdeauna gata să schimbe dacă văd apariția 
unei oportunități.

• Competitivi prin natura lor: antreprenorii de 
succes se dezvoltă prin competiție. Singura cale de 
a-şi atinge obiectivele şi de a trăi la standardele 
înalte impuse de ei înşişi este să concureze cu alte 
afaceri de succes.

• Puternic motivați și energici:  antreprenorii 
sunt mereu în mişcare, plini de energie şi puternic 
motivați. Ei ai dorința de reuşită şi auto-motivație 
din abundență. Standardele înalte şi ambiția 
multor antreprenori le cere să fie motivați!

• Acceptă criticile constructive și refuzurile: antre-
prenorii inovatori sunt, de regulă, în prim-planul 
industriei lor, aşa că aud destul de des cuvinte de 
genul „nu se poate face”. Ei îşi ajustează calea  când 
criticile sunt constructive şi folositoare planului lor 
general, altfel pur şi simplu nu iau în considerare 

comentariile şi le declară pesimism pur. 
Comportamentul antreprenorial este deter-

minat în mod decisiv de trei competențe esențiale: 
motivație, viziune şi leadership.  Abilitățile 
de  lider  sunt necesare pentru succesul activi-
tății antreprenoriale deoarece acesta trebuie 
să-i determine pe colaboratorii săi să acționeze 
conform viziunii sale personale asupra afacerii. 

Antreprenoriatul este procesul prin care indivizi 
şi grupuri mobilizează un ansamblu unic de 
resurse pe care le utilizează pentru a crea valoare şi 
a exploata oportunitățile existente pe piață.

Termenii de antreprenoriat si antreprenor au 
devenit din ce în ce mai utilizați în întreaga lume 
deoarece antreprenoriatul tinde să fie asociat cu 
dezvoltarea economică şi bunăstarea unei națiuni.    

În țara noastră, începând din anul şcolar 
2004–2005, disciplina Educaţie antreprenorială 
este prevăzută în Planul cadru de învăţământ 
pentru liceu la clasa a X-a, la toate filierele, profi-
lurile şi specializările, beneficiind de un buget de 

Azi elevi, mâine antreprenori
„Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină și muncă multă. Dar dacă nu ești
speriat de aceste lucruri, oportunităţile sunt mereu foarte mari.” (David Rockefeller)
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timp de o oră pe săptămână.
Disciplina Educaţie antreprenorială urmăreşte 

ca elevii să-şi dezvolte anumite competenţe care 
să le permită valorificarea eficientă a propriului 
potenţial şi, în perspectivă, gestionarea eficientă a 
propriei afaceri.

Locul acestei discipline în oferta educaţională 
pentru învăţământul obligatoriu se justifică 
prin următoarele dimensiuni ale educaţiei 
antreprenoriale:

- dimensiunea descriptiv-informativă, vizând 
însuşirea cunoştinţelor despre iniţierea, derularea 
şi reuşita unei afaceri; 

- dimensiunea normativă, referitoare la 
însuşirea unor cunoştinţe privind normele juridice 
care reglementează iniţierea unei afaceri; 

- dimensiunea interogativ-reflexivă şi valoriza-
toare, care are în vedere dezvoltarea capacităţii de 
reflecţie critică asupra principiilor etice necesare 
în relaţiile caracteristice unui mediu de afaceri;

- dimensiunea practică, urmărind formarea 
de atitudini şi exersarea de comportamente 
democratice şi antreprenoriale. 

Integrarea cunoştinţelor propuse de alte disci-
pline studiate şi a competenţelor vizate de acestea 
este una dintre trăsăturile de bază ale Educaţiei 
antreprenoriale, demers prin excelenţă interdisci-
plinar şi transcurricular. Programa este centrată pe 
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi de 

relaţionare în mediul economico-social.
În învățământul preuniversitar cu profil 

economic cel mai des utilizată este metoda 
Firmelor de exercițiu, prin intermediul căreia 
elevii au posibilitatea de a-şi exersa competențele 
antreprenoriale şi de a şi le dezvolta, acest lucru 
facilitând tranziția de la şcoală la locul de muncă. 
Practic, firma de exercițiu este utilizată în ultimii 
doi ani de liceu, pe modulele de specialitate.

Obiectivul general al învăţării prin firma de 
exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antre-
prenorial, prin  familiarizarea elevilor cu activităţile 
specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor 
şi proceselor economice specifice mediului real 
de afaceri, perfecţionarea limbajului de afaceri, 
dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare 
unui întreprinzător dinamic: creativitate; gândire 
critică,  rezolvarea de probleme,  luarea de decizii, 
asumarea responsabilităţii,  lucrul în echipă,  iniţi-
ativă, perseverenţă,  auto-organizare şi auto-eva-
luare a resurselor individuale,  flexibilitate.

Obiectivele specifice ale aplicării acestei metode 
de învăţare se referă la:

- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor 
din învăţământul profesional şi tehnic; 

- facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului 
profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă;

- dezvoltarea spiritului antreprenorial al 
adulţilor prin programele de formare profesională 
continuă.

Implementarea conceptului de „firmă de 
exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprin-
zător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces 
de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau 
serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie. 

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei 
metode sunt: 

- creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii 
a absolvenţilor;

- reducerea perioadei de acomodare la locul de 
muncă;

- mai bună adaptabilitate la schimbarea locului 
de muncă; 

- flexibilitate;
- asumarea iniţiativei şi a riscului;
- la nivel extracurricular elevii participă la 

târguri interne şi internaţionale ale firmelor de 
exerciţiu.

Toate firmele de exercițiu din România sunt 
înregistrate pe platforma consacrată lor, şi anume 
Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu (ROCT), 
un compartiment în cadrul Centrului Național de 
Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic.

ROCT a fost înființată în anul 2008, având 
ca atribuții autorizarea, coordonarea, consilierea 
firmelor de exercițiu din România, dar şi integrarea 
şi reprezentarea acestora în rețeaua națională şi 
internatională a firmelor de exercițiu. 

 Identificând necesitatea implementări unor 
programe de educaţie antreprenorială în România 
şi având în vedere modelele existente în alte ţări 
ale lumii cu tradiţie în domeniul antreprenoria-
tului, Junior Achievement România a lansat o 
nouă serie de programe educaţionale, în domeniile 
economic, antreprenorial, financiar şi profesional, 
de care au beneficiat aproape un milion elevi şi 
studenţi din toată ţara (până în anul 2010).

Junior Achievement România, organizaţie 
non-profit, a fost fondată în anul 1993  şi este 
parte a JA Worldwide® şi JA Europe. JA este cea 
mai mare şi cea mai dinamică organizaţie interna-
ţională de educaţie economică şi antreprenorială, 
programele fiind urmate în 39 de țări din Europa şi 
123 din toată lumea. În România, programele JA 
de tip «learning by doing» sunt urmate anual de 
peste 280.000 de elevi din peste 1.600 de instituţii 
de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat 
cu Ministerul Educaţiei Naționale, instituţiile de 
învăţământ şi comunitatea de afaceri.

Misiunea JA România este  să  inspire şi să 
pregătească tânăra generaţie  pentru a reuşi 
în carieră şi viață prin încurajarea iniţiativei, 

profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe 
esenţiale pentru viaţa personală şi profesională.

Realizate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei 
Naționale, programele Junior Achievement sunt 
oferite gratuit instituţiilor de învăţământ prin 
contribuţia comunităţii de afaceri, suplimentând 
programa şcolară din învăţământul public prin 
introducerea unor concepte economice noi şi prin 
formarea de aptitudini antreprenoriale şi sociale 
în strânsă legătură cu realitatea. Programele 
Junior Achievement sunt concepute pentru 
toate nivelurile de educaţie (primar, gimnazial, 
liceal, universitar) şi sunt destinate următoarelor 
domenii: afaceri şi economie, antreprenoriat, 
planificarea carierei şi educaţie financiară.

Programele Junior Achievement pentru adoles-
cenţi, destinate claselor IX - XII, aduc şcoala mai 
aproape de economia reală, dezvoltând compe-
tenţe şi abilităţi prin activităţi practice care îmbină 
învăţarea prin experienţă cu rigoarea ştiinţifică: de 
la descoperire, analiză de studii de caz şi joc de rol 
până la simulări pe computer sau în sala de clasă. 

Prin programele de educaţie economică, antre-
prenorială, financiară, de orientare în carieră şi 
educație pentru sănătate, elevii de liceu învaţă ce 
presupune o carieră bazată pe valori etice, succesul 
profesional şi mecanismele economiei de piaţă.

   
Prof. Daniela Mînzu



Activități extrașcolare

Educaţia nonformală
În ciuda rebeliunii adolescentine şi a  pornirii 

de  a face invers de cum ți se spune, cred cu tărie 
că şcoala îşi lasă amprenta asupra întregii cariere 
de mai târziu. Chiar dacă  nu-şi dau seama, 
dincolo de discursul pedagogic, profesorii  
strecoară în sufletele elevilor mici frânturi din 
propriile speranțe şi vise.  Studiul anumitor 
domenii, precum şi influențele educative din 
afara clasei  îi împing pe elevi, discret, spre ceea 
ce vor deveni mai târziu.  

Din experienţa mea în acest liceu am observat 
că şi educației nonformale i se acordă destul de 
multă importanță. Numărul mare de activități 
realizate în fiecare semestru şcolar arată interesul 

elevilor pentru această formă de educație.
În primul semestru al anului şcolar  

2016-2017  am derulat peste zece activități 
extraşcolare.  Elevii, coordonați de profesori,  
au participat la festivaluri  precum „Culorile 
Toamnei”, „Festivalul de colinde de Crăciun” şi 
„Floare Albastră”. 

O importață deosebită am acordat acti-
vității de voluntariat, realizând două activități 
din cadrul  Strategiei Naționale de Acțiune 
Comunitară: „Săptămâna legumelor şi fructelor 
donate” şi „Săptămâna lucrurilor donate”. 

Cu această ocazie am ajutat un cămin de 
bătrâni din oraşul Buftea şi două familii nevoiaşe.

Nu au fost omise nici sărbătorile naţionale 
precum din 1 Decembrie şi 24 Ianuarie, în care 
am  celebrat  cel mai important eveniment din 
istoria noastră, Unirea.  Cu ocazia zilei Marii 
Uniri, colectivul de profesori a participat la 
festivitatea de 1 Decembrie desfăşurată în fața 
Primăriei oraşului Buftea.
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Luna octombrie a fost dedicată unor activități 
precum „Ziua educației”, când elevii clasei 
a IX-a A au conceput lapbook-uri cu tema 
„Importanța educației în dezvoltarea umană” 
şi aniversarea Liceului Tehnologic „Barbu A. 
Ştirbey”. Pentru „Ziua Liceului”,  elevii de la 
profilul pedagogic au realizat  o expoziție cu 
postere cu informații despre liceu şi despre viaţa 
prințul Barbu Ştirbey.

În luna decembrie am primit vizita unor 
studenți din anul II de la Facultatea de psihologie 
şi ştiințele educației, Specializarea Pedagogie, 
din cadrul Universității Bucureşti. Scopul vizitei 
a fost stabilirea contactului între elevii de la 
profilul pedagogic şi studenții de la pedagogie 
în vederea  stimulării motivației pentru învățare 
a elevilor, a prezentării unui orizont nou de 
aşteptări profesionale pentru elevi şi, nu în 
ultimul rând, crearea unei comunități de spe-
cialişti în ştiințele educației. 

Cel mai aşteptat eveniment al elevilor din 
clasa a IX-a , „Balul bobocilor” , a  avut drept 
scop alegerea perechii de Miss&Mister Boboc. 
Cu ocazia acestei activităţi, elevii talentaţi ai 
liceului au prezentat o serie de momente artistice, 
precum: scenete, interpretări de cântece şi dans. 
Între probele  de la bal, ansambul artistic „Doina 
Ilfovului” ne-a oferit un minunat program 
artistic format din cinci dansuri: Tarantella, 
Ciuleandra, Hora românilor, Kazaciok şi Suită 
din Oltenia. 

Tot în acest semestru, elevii liceului au 
participat la o sesiunea de informare despre 
portalul Eurodesk. Ei au aflat că acest site  este 
un serviciu de informare  pentru tineri, care 
răspunde solicitărilor legate de oportunitățile 
de finanțare ale Uniunii Europene, precum şi de 
cele legate de mobilitate. 

Chiar dacă aceste activități extraşcolare sunt 
diferite prin aspectul, conținutul şi  formele 
de realizare, ele pun în valoare aptitudinile şi 
interesele elevilor noştri, facilitează munca în 
echipă, permit utilizarea cunoştințelor din viața 
practică şi  au un caracter pluri şi inter-dis-
ciplinar.  În plus, deseori,  elevii sunt implicați 
în proiectarea, organizarea  şi desfăşurarea 
activităților.

Prof. Stoica Mihaela
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Jurnal de călătorie

Escapadă în natură
Totul a început după ce am auzit că, la fel ca 

în ceilalţi ani şi anul acesta va fi organizată o 
excursie de către cadrele didactice la care, bazân-
du-mă pe amintirile deosebite din escapadele 
precedente, m-am decis să mă înscriu. N-am stat 
mult pe gânduri şi cum a fost afişat programul 
excursiei am şi fugit la cancelaria liceului, în cău-
tarea domnului diriginte ca să mă treacă pe lista 
participanţilor. Eram entuziasmat şi totodată 
nerăbdător.

După ce am fost trecut pe listă am dat buzna 
în clasa mea să-mi anunţ colegii, poate-poate voi 
convinge cât mai mulţi să mi se alăture şi spre 
marea mea bucurie, majoritatea s-au dus la can-
celarie şi s-au înscris şi ei pentru excursie.

Nu vă pot spune decât că timpul de la înscriere 
şi până în ziua plecării mi s-a părut că a trecut 
foarte greu, căci ajunsesem să-mi notez zilnic în 
carneţelul personal cât mai avem până la excursie. 
Şi  iată-mă în autocarul care mă purta spre o nouă 
aventură! Domnul diriginte a făcut apelul şi după 
ce s-a convins că totul e-n regulă, a dat semnalul 
de plecare.

În autocar toţi vorbeam despre traseu şi despre 
obiectivele pe care urma să le vizităm. Şi după 
vreo două ore de mers ne-am oprit la Muzeul 

Cinegetic Posada unde, ce să vezi, era puhoi de 
grupuri vizitatoare (cu elevi din toată zona sudică 
a ţării, şi de gimnaziu şi de liceu). Am aşteptat, 
răbdători, să ne vină rândul să intrăm şi n-am 
avut ce regreta: tabloul încântător al exemplarelor 
faunistice, dioramele cu diferite biotopuri şi eco-
sisteme din ţara noastră m-au fascinat şi mi-au 
demonstrat bogăţia nepreţuită a meleagurilor 
româneşti.

Până să pornim spre Sinaia m-am mutat, cu 
acordul domnului diriginte, în celălalt autocar, 
pentru a fi împreună cu prietena căci, oricât de 
minunate ar fi fost locurile pe care le vedeam, 
fără o companie satisfăcătoare bucuria n-ar fi fost 
deplină. Şi ca totul să fie perfect, odată mutat în 
noul autocar, a ieşit şi soarele.

Ajunşi în Sinaia am parcat în nordul oraşului, 
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aproape de drumul spre Castelul Peleş, şi aici 
ne-am împărţit în mai multe grupuri, în funcţie 
de traseele care ne interesau: un grup a pornit 
spre Mănăstirea Sinaia, un alt grup a pornit spre 
centrul oraşului, iar al treilea grup, în care am 
intrat şi eu, a pornit spre Peleş şi nu după mult 
timp, am zărit silueta impozantă a Castelului 
într-o superbă poiană, plină de brânduşe, încon-
jurată de brazi falnici ce îi sporeau farmecul. Era 
o lume de basm pe care o percepeam aievea şi 
pe care am fi vrut să n-o mai părăsim. Dar, aerul 
tare, ozonat, efortul drumului şi timpul ne-au 
indus o foame ce trebuia rapid potolită, aşa că 
am pornit-o în pas vioi spre oraş, ca să mâncăm. 

Am reperat o terasă cu pizza şi după ce ne-am 
săturat am pornit spre autocar pentru următoarea 
destinaţie: Târgovişte. 

Sătui, voioşi şi încântaţi de peisajele ce ni se 
perindau prin faţa ochilor am cântat şi am spus 
glume încât nici n-am simţit cum a trecut timpul 
şi-am ajuns în vechea Capitală a Ţării Româneşti.

Ajunşi în Târgovişte, am parcat în apropierea 
Curţii Domneşti, dominată de impresionantul 
Turn al Chindiei, înalt de 32 de metri şi cu un 

diametru de 9 metri pe care l-am “cucerit” urcând 
cele 122 de trepte, foarte înguste şi unde, odată 
ajuns în vârf, m-am simţit (probabil precum 
Vlad Ţepeş în sec. al XV-lea) privind în toate 
zările, de undeva “de sus”. Sentimentul a fost 
înălţător. Oamenii şi forfota oraşului mi se 
aşterneau la picioare şi eu, acolo sus, îi priveam 
cu mândrie.Vizita în turn era încununarea unei 
excursii superbe, pe care, sigur, nu o voi uita. Şi 
pentru că înserarea se lăsa încet, pe nesimţite, am 
pornit spre casă, emoţionat şi satisfăcut de noua  
„aventură” cu gândul la cea care „va să vină” în 
anul următor şi pe care abia o aştept.

Liontescu Ionuţ, clasa a XI-a C
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A avea talent înseamnă să ai o înclinație către un anumit domeniu. Unii au o voce extraordinară, alții 

au o imaginație foarte dezvoltată care le permite să scrie adevărate capodopere literare, alții excelează în 

domeniul sportiv, iar alți copii dețin aptitudini artistice extraordinare. Dar chiar dacă au talent, eu cred 

că aceşti oameni muncesc foarte mult pentru a-şi desăvârşi darul dat de Dumnezeu. 

Am aflat de curând că printre elevii liceului nostru, sunt mulți colegi talentați, dintre care o să 

prezint câțiva:

Briceag Ana-Marina, clasa a XII-a A

„Îmi place enorm să desenez, iar stilul pe care 

l-am abordat este Mandala. Acest stil îmi antrenează 

creativitatea, necesită multă rabdare şi pasiune, însă 

totodată  reprezintă şi un mod de relaxare.”

Termenul „mandala” derivă din sanscrită, iar 

semnificația sa se referă la centru sau la cerc, la 

punctul creator sau la sinele interior. Bazele creării 

mandalelor se pierd în Orientul antic, unde pentru 

budişti reprezentau procesul după care cosmosul 

s-a format din centrul său, iar crearea lor simboliza 

propria călătorie inițiatică ce permite creşterea inte-

rioară.  Bogăția de forme şi multitudinea de culori 

ce se îmbină atât de frumos, a făcut din realizarea 

lor o artă a popoarelor orientale, fiind  principala 

lor formă de exprimare artistică.

Ne promovăm talentele

Elevi talentaţi
„Artistul nu înseamnă nimic fără talent, dar talentul nu înseamnă nimic fără muncă.”

(Emile Zola)

Dumitrescu Mihai, clasa a XI-a A

„Sportul pe care îl practic se numeste SAMBO, un sport de contact rusesc, asemănător cu judo-ul. 

Din 2012, când am pus prima dată piciorul în sală, nu am mai plecat. Prin acest sport mi-am dezvoltat 

atât corpul, cât şi mintea. De trei ani sunt campion național şi particip în competiții internaționale.”

Niculescu Cătălina, clasa a IX-a A

Este pasionată de quilling.

Quilling-ul este o formă de artă care implică uti-

lizarea de benzi de hârtie care sunt rulate, în forme 

diferite, şi lipite împreună pentru a crea modele 

decorative. Lucrarea este înfăşurată în jurul unui ac 

pentru a crea o formă de bobină de bază. Lucrarea 

este lipită la vârf  şi aranjate în formă de bobine pentru 

a forma flori, frunze şi diferite modele ornamentale. 

Chitucea Cornel, clasa a IX-a A

Confecționează diferite produse precum brățări 

din mărgele, lănțişoare, coşulețe, mărțişoare, etc.

Totul a început acum doi ani, când a început cu 

vizionarea unor tutoriale de pe Youtube, după care 

a început să creeze obiecte.

Produsele sale sunt vândute deja într-un magazin.  
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Mihaela Răducanu, clasa a XII-a C
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Merită văzut!

Cronică de teatru: O NOAPTE FURTUNOASĂ
Prima comedie a poetului, prozatorului, gazetarului şi dramaturgului Ion Luca Caragiale, „O noapte 

furtunoasă”, a fost prezentată pentru prima dată în 1879 la Teatrul Naţional din Bucureşti. Piesa a fost 

apoi ecranizată în 1943 de regizorul Jean Georgescu. Premiera a avut loc pe data de 22 martie 1943, la 

cinema “ARO”, prezentând publicului un film care a rămas un „punct de reper în istoria cinematografului 

românesc şi model de transpunere cinematografică.” (I.D.Suchianu).

   

Spectacolul la care voi face referire în continuare este realizat în studiourile Televiziunii Române, în 

anul 1984. Nume mari ale teatrului românesc fac parte din distribuţie: Octavian Cotescu, Mitică Popescu, 

Dan Condurache, Tora Vasilescu, Horaţiu Mălăele, Valeria Seciu, Stelian Nistor.

Opera este structurată în două acte, fiecare a câte nouă scene. Indicațiile sunt utilizate cu precădere 

pentru a descrie decorul ce acompaniază acțiunea, precum şi atitudinile personajelor. Astfel, în deschiderea 

piesei suntem informați cu privire la cadrul în care va avea loc prima scenă: „O odaie de mahala” cu „mobile 

de lemn şi paie”, iar în spatele încăperii, „o puşcă de gardist” (membru al gărzii civice). În acest cadru facem 

cunoştință cu două dintre personajele operei: Jupân Dumitrache Titircă, negustor de cherestea şi căpitan 

în garda civică, îi povesteşte prietenului său, Nae Ipingescu (funcţionar), o întâlnire neplăcută de la grădina 

de vară Union, unde mersese împreună cu soţia, Veta şi cumnata, Ziţa. Un tânăr ce părea a fi funcționar 

public (pe nume Rică Venturiano) se uita insistent la soția lui, ofensând astfel „onoarea de familist” a lui 

Jupân Dumitrache. Acesta, decis să-l prindă pe „bagabont”, îl urmează pe stradă, dar tânărul scapă datorită 

unei haite de câini care îi taie calea, făcându-l să devieze de la propriul drum…  Şi continuă onoarea şi 

trădarea, familia şi politica, raţiunea şi amorul nebun… aceleaşi situaţii şi personaje caragialeşti.

            Alexandru Giugaru                            Maria Maximilian                                 Radu Beligan

    

 

 

  

 

        

     

Iată ce mărturiseşte marele actor Horațiu Mălăele în legătură cu experiența sa în această piesă: 

,,Noaptea... a fost o experiență fantastică şi îmbogățitoare, pentru că jucam cu profesorul meu Cotescu, 

pentru că jucam lânga unii dintre cei mai importanți actori ai țării, Vali Seciu, Mitică Popescu, pentru că 

jucam alaturi de colegii mei fruntaşi, Dan Condurache, Tora Vasilescu, Stelică Nistor, pentru că jucam în 

regia unei frumoase şi drepte femei, Sorana Coroamă. Pentru acea clipa de împreunare, mulțumesc încă o 

dată destinului”.

Vă recomand să căutați acest spectacol filmat de către Televiziunea Română, iar dacă nu-l găsiți în 

arhiva acesteia, vă sugerez câteva site-uri unde veți găsi DVD-uri gratuite sau contra cost: http://www.

hdzone.ro/film/o-noapte-furtunoasa-sorana-coroam-stanca-1984, http://www.librarie.net, http://www.

anuntulvideo.ro/filme.

În speranța că v-am trezit interesul, vă aştept la biblioteca şcolii, unde vom împărtăşi impresiile şi vom 

completa fişele de documentare pentru orele de limba română!

Ioniță Alexandra, clasa a XI-a A

              Tora Vasilescu                                                            Horațiu Mălăele

                 Octavian Cotescu și Valeria Seciu                                 Dan Condurache și Valeria Seciu
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Ziua Sfântului Gheorghe (23 aprilie)  
marchează în calendarul popular începutul anului 
pastoral.

În ajunul sărbătorii de  Sfântul Gheorghe, pe 
22 aprilie, denumită popular Sângiorzul vacilor 
sau Alesul, se desfăşoară o serie de obiceiuri 
ce marchează ritual începutul anului pastoral, 
fiind o sărbătoare a ciobanilor. Obiceiurile 
legate de  Sfântul Gheorghe  presupun alegerea 
ciobanilor, a locului unde se va face strunga sau 
stâna, alegerea mieilor şi pregătirea oilor pentru 
primul muls, precum şi prepararea primului caş. 
În ajunul sărbătorii de Sfântul Gheorghe, găleata 
în care urmează să se pună laptele de la primul 
muls e pregatită în mod minuţios: se toarnă „apă 
curgătoare, adică din râu”  sau  „apă neîncepută 
din fântână” şi iarbă verde. Marginea găleţii este 
decorată, în ajunul zilei de  Sfântul Gheorghe, 
cu fire de salcie, împletite în forma unei cununi 
subţiri, cărora li se adaugă uneori un ban de argint. 

Mănunchiul de plante este aruncat apoi într-o 
fântână, având rostul de a asigura o cantitate 
îndestulătoare de lapte, urmând principiul magiei 
prin similitudine, invocat în textul care însoţeste 
acest gest: „– Aşa să izvorască laptele în pulpa oii, 
ca apa în fântână!”.

Tradiții și obiceiuri în ziua de Sfântul 
Gheorghe (Sângiorz), 23 aprilie

Una dintre practicile cu răspândire genera-
lă în ziua sărbătorii de  Sfântul Gheorghe  este 
împodobirea casei şi anexelor cu simboluri vege-
tale ce marchează renaşterea naturii. Emblemele 
vegetale utilizate variază în funcție de regiune: în 
Muntenia se pun crengi de tufan sau de păr, în 
Transilvania rug verde şi leuştean sau frunză de 
fag sau gorun în Banat şi au rol în protejarea casei 
şi gospodăriei de acțiunea strigoilor de mană care 
sunt foarte activi în această perioadă.

O metodă eficientă de contracarare a strigoilor, 
în ziua de Sfântul Gheorghe, o reprezintă plantele 
cu calități magice, dintre care cea mai redutabilă 
este usturoiul. Punctele esențiale care fac legătura 
cu exteriorul şi pe unde ar putea intra strigoii - 
pragul uşii, cercevelele ferestrelor, hornul - sunt 
unse, în ziua de Sfântul Gheorghe, cu usturoi, fă-
cându-se semnul crucii. De asemenea, se impune 
consumul usturoiului de către oameni, care se şi 
ung cu el pe corp, pe frunte, pe piept, pe spate 
şi pe la încheieturi, pentru a fi protejați de orice 
acțiuni nefaste.

Tradiții și obiceiuri după Sfântul   Gheorghe 
- Calul Sfântului Gheorghe,  24 aprilie

A treia zi în care este serbat  Sfântul 
Gheorghe  este considerată a fi una deosebit de 
importantă, impunând restricții severe legate de 
muncă. Dacă în prima zi a sărbătorii  Sfântului 
Gheorghe se poate lucra după prânz, în această zi 
nu se lucrează deloc, pentru ca animalele sălbatice 
să nu atace vitele şi gospodăriile.

Tradiții

Sfântul Gheorghe

Anton Ștefania-Maria, clasa a  XI-a C

Tradiții

Duminică, cu o săptămână înainte de Sfintele 
Paşti, toţi creştinii din lume prăznuiesc Floriile, 
când este retrăită Intrarea Domnului Iisus 
Hristos în Cetatea Ierusalimului. Sărbătoarea de 
Florii are o mare însemnătate religioasă pentru 
toţi credincioşii, dar de-a lungul timpului i s-au 
adăugat şi numeroase superstiţii populare. De fapt, 
această zi era iniţial dedicată zeiţei romane Flora, 
însă, după un timp, ea s-a celebrat în amintirea 
intrării Mântuitorului în Ierusalim.

Legenda mai spune că, în timpurile în care 
Iisus era răstignit pe cruce, Maica Domnului, 
plângând, şi-a pus opinci de fier, a luat un toiag de 
oţel şi a plecat să-şi găsească fiul. Pe drum, a ajuns 
la o apă şi a rugat o salcie să-i facă punte. 

Pentru aceasta, a binecuvântat-o să nu 
poată fi făcuţi cărbuni din lemnul ei şi să fie 
dusă în fiecare an la biserică de Florii. De 
aceea, în această zi oamenii duc la biserică 
flori şi ramuri de salcie, pentru a fi sfinţite. 
Potrivit credinţei populare, “mâţişorii” sfinţiţi de 
preot, în biserică, în Duminica Floriilor, au puteri 
magice: împletiţi în coroniţe şi aşezaţi deasupra 
uşilor, la ferestre şi la icoane, ei apără familia de 
boli şi de alte rele, aducând spor şi noroc. La ţară, 
ramurile de salcie înmugurită sunt legate în jurul 

pomilor fructiferi, ca să rodească din plin şi sunt 
amestecate în hrana animalelor, ca să le păzească 
sănătatea şi productivitatea.

În ajunul Floriilor, în Muntenia se efectuează 
un ceremonial complex, structurat după modelul 
colindelor, dedicat unei zeități a vegetației - 
Lăzărica. Este un obicei practicat numai de 
fete. Una dintre fete, participantă la ceremonial, 
numită Lăzărița, se îmbracă mireasă. Aceasta, 
împreună cu alte fete cu care formează o mică 
ceată, colindă în fața ferestrelor caselor, unde au 
fost primite. Lăzărița se plimbă cu paşi domoli, 
înainte şi înapoi, în cercul format de colindătoarele 
care povestesc, pe o melodie simplă, drama lui 
Lazăr: plecarea lui Lazăr de acasă cu oile, urcarea 
în copac pentru a da animalelor frunză, moartea 
neaşteptată prin căderea din copac, căutarea şi 
găsirea trupului neînsuflețit de către surioarele 
lui, aducerea acasă, scăldatul ritual în lapte dulce, 
îmbrăcarea mortului cu frunze de nuc, aruncarea 
scaldei mortului pe sub nuci.

Strâns legată de minunea învierii lui Lazăr 
din Betania, această duminică îi pregăteşte pe 
credincioşii ortodocşi pentru bucuria pe care 
o aduce biruinţa lui Hristos asupra morţii din 
duminica următoare, cea a Învierii.

Sărbătoarea Floriilor în Muntenia

Stan Ana-Maria, clasa a  XI-a A
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Nu învățăm pentru școală, 
învățăm pentru viață!

Poate vă place mai mult Geografia dacă vă spun că… 
 ▶ Al doilea cel mai lung nume geografic acceptat în lume este 

cel al unui deal din Noua Zeelandă, “Taumatawhakatangihangak 
oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu” 
- 85 de litere. Este o frază maori care se traduce: “Locul în care Tamatea, 
bărbatul cu genunchi mari, care a escaldat munții şi i-a înghițit, cunoscut ca 
mâncătorul de pământ, a cântat la flaut pentru iubita lui”.

 ▶ Cel mai lung nume geografic este însă unul din Thailanda - “Krung 
thep maha nakorn amorn ratana kosinmahintar ayutthay amaha dilok phop 

noppa ratrajathani burirom udom rajaniwesmahasat harn amorn phimarn avatarn sathit 
sakkattiya visanukamprasit” - care are 163 de litere.

 ▶ Lesotho, Vatican şi San Marino sunt singurele state înconjurate complet de câte o altă țară. 
Lesotho este înconjurat complet de Africa de Sud, iar Vaticanul şi San Marino de Italia.

 ▶ “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll llantysiliogogogoch” este cel mai lung nume 
de sat din lume şi al treilea ca nume geografic. Satul se găseşte în Țara Galilor.

 ▶ Cel mai scurt nume al unei localități are doar o literă - “A”, localitatea fiind situată atât în 
Suedia, cât şi în Norvegia. În limbile scandinave “A” înseamnă “râu”. Indicatorul care poate 
fi văzut în imaginea de mai jos este unul din multele care sunt puse în zonă - deseori sunt 
furate pentru ineditul lor.

| 31 |

 ▶ Cel mai mare oraș din lume ca suprafață este Hulunbuir, din Mongolia Interioară. Are 
263.953 de kilometri pătrați.

 ▶ Cea mai ridicată temperatură înregistrată pe Terra a fost de 58 de grade Celsius - la El 
Azizia, Libia, iar cea mai scăzută a fost de minus 57 de grade Celsius, în Antarctica. Locul 
în care sunt înregistrate cel mai des temperaturi ridicate pe tot parcursul anului este vestul 
Australiei, cu 36 de grade Celsius media anuală.

 ▶ San Marino pretinde a fi cea mai veche republică constituțională. Constituția acestui 
stat a fost redactată în urmă cu circa 1.600 de ani, fiind cea mai veche constituție scrisă din 
lume.

 ▶ Deşi Muntele Everest are cea mai mare altitudine de pe Terra, Muntele Chimborazo, care 
are 6.268 de metri şi este situat în Ecuador, este cel mai apropiat de Lună.

 ▶ Dorsala Medio-Atlantică este cel mai lung lanț muntos al Terrei, dar se află sub apă, în 
cea mai mare parte, în Oceanul Atlantic. Islanda este singura parte din acest lanț care se 
află deasupra nivelului mării. Anzii formeaza însă cel mai lung lanț muntos expus - circa 
7.000 de kilometri.

 ▶ Singurele nume geografice care conțin numai vocale sunt cele ale oraşului Aiea, din Hawaii 
şi al Insulei Eiao - una din Insulele Marchize.

 ▶ Ghețarii stochează între 70% și 80% din apa dulce de pe glob. 99% dintre aceşti ghețari 
sunt situați în Arctica şi Antarctica.

 ▶ Trei cutremure care au avut magnitudini de circa 8 grade pe scara Richter, produse în 1811 
şi 1812, au făcut ca fluviul Mississippi să curgă în sens invers.

 ▶ Cea mai adâncă gaură săpată 
vreodată de oameni este Kola 
Superdeep Borehole, din Rusia, care 
a atins o adâncime de 12.261 de 
metri. A fost realizată pentru cercetări 
ştiințifice şi a dus la descoperiri 
neaşteptate, una dintre ele fiind un 
depozit uriaş de hidrogen.

 ▶ Statul Vatican este cel mai mic din lume, având o suprafață de doar 0,44 kilometri pătrați 
- mai mică şi decât a unui oraş de mărime medie. Țara cu cea mai mare suprafață din lume 
este Rusia - are peste 17 milioane de kilometri pătrați.

Dumitrescu Mihai, clasa a  XI-a A
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Nu învățăm pentru școală, 
învățăm pentru viață!

Zahărul este un aliment obținut din sfecla de 
zahăr sau din trestia de zahăr. În țările cu climă 
temperată, zahărul se obține din sfecla de zahăr, 
iar în țările cu climă caldă din trestia de zahăr. 
Datorită gustului dulce pronunțat, este folosit 
în alimentație pentru a îndulci mâncărurile şi 
băuturile, dar şi drept conservant.

Etimologia denumirii provine din limba 
arabă sukkar (verb: sakkara) ce înseamnă aliment, 
“plăcere”. 

Există două tipuri de zahăr: zahărul brut, 
nerafinat, care, pe lângă zaharoză, mai păstrează 
şi urme din alte substanțe naturale provenite 
din planta de extracție şi zahărul alb rafinat, 
care conține exclusiv zaharoză, toate celelalte 
substanțe fiind înlăturate prin procedee chimice.

Zahărul comercializat sub denumirea de zahăr 
brun poate fi zahăr brut, nerafinat sau zahăr alb 
rafinat, care a fost colorat după rafinare cu melasă 
sau caramel.

Zahărul rafinat este un zahăr cu o puritate 
ridicată (99,8% zaharoză), de culoare albă 
stralucitoare. Zahărul rafinat se obține sub formă 
de zahăr tos sau cubic (bucăți). 

Operația de purificare care are loc la fabricarea 
zahărului alb are drept scop îndepărtarea unei 
cantități cât mai mari de nezahăr, substanțe care 
ar da culoare închisă şi despre care am învățat în 
facultate că sunt cancerigene.

Zahărul alb sau brun?

În ultima perioadă au loc o serie de 
dezbateri despre efectele zahărului brun asupra 
organismului. Se spune ba că este mai nociv decât 
cel alb, aşa cum ştiam din facultate, ba că are față 
de acesta câteva beneficii pentru sănătate. 

Oamenii de ştiinţă de la Institutul de Cercetare 
Linus Pauling, SUA au descoperit că zahărul 
brun are un conţinut ridicat de minerale, precum 
calciu, fier, potasiu, magneziu, dar cantitățile sunt 
foarte mici față de necesarul zilnic. Nu putem 
consuma 3,5 kg zahăr pentru a asigura necesarul 
zilnic de potasiu, de exemplu. Deci, nu ar trebui 
să ne bazăm pe consumul de zahăr pentru a 
preveni deficitul de minerale.

Atât zahărul din sfeclă, cât şi cel din trestie sunt, 
din punct de vedere chimic, zaharoză, un dizaharid 
compus dintr-o moleculă de glucoză şi una de 
fructoză. Zahărul se digeră repede, constituind 
o sursă rapidă de glucoză, un monozaharid care 
este folosit de celulele organismului uman pentru 
producerea de energie. 

Orice tip de zahăr, inclusiv cel integral, 
influenţează negativ glicemia cu creşteri rapide 
după ingerare, creşteri care vor fi compensate 
de intervenţia insulinei, ceea ce duce la diabet, 
obezitate şi alte dezechilibre metabolice. Zahărul 
brun este folosit de multe ori în locul celui alb, 
însă consumat în cantități uriaşe pe termen lung, 
produce aceleaşi efecte asupra organismului. 
Practic, se poate face diabet şi de la zahărul brun.

Aşadar, în ceea ce priveşte structura chimică, 
cât şi impactul asupra metabolismului, nu există 
nici o diferenţă între zahărul alb şi brun, au chiar 
acelaşi indice glicemic şi se comportă ca un drog 
în organism (creează dependență), aceasta pentru 
a atenționa pe cei care încă mai cred că efectul 
asupra siluetei este mult mai redus în cazul 
zahărului brun.

Ideea că zahărul brun este mai sănătos a apărut 
datorită convingerii că ar fi un produs integral, 
neprocesat chimic. În realitate, zahărul brun 
din comerţ este un produs rafinat obţinut prin 
aceleaşi procedee ca zahărul alb, culoarea brună a 
zahărului de trestie este datorată unor impurităţi 
care se lasă deoarece au un gust aromatic bun, iar 

pentru a accentua culoarea se foloseşte un aditiv 
alimentar.

Cercetătorii au descoperit că zahărul brun are 
mai multe efecte benefice asupra organismului:

- ține oboseala la distanță de 3 ori mai mult 
decât cel alb;

- previne bolile osoase datorită conținutului 
de calciu;

-antioxidanții din zahărul brun ajută la 
controlarea presiunii arteriale, la prevenirea 
afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului de 
tip 2, dar şi a complicațiilor cauzate de această 
afecțiune;

- măştile cosmetice cu zahăr brun exfoliază 
tenul în profunzime.

Din cele de mai sus reiese că între zahărul alb 
şi cel brun nu există diferențe majore în beneficiul 
zahărului brun. Deci, care este mai bun? Putem 
afirma că între zahărul alb şi cel brun este doar o 
chestiune de publicitate?

Cred că, înainte de a răspunde la aceste 
întrebări, ar trebui să limităm consumul de zahăr, 
deoarece şi dulciurile cu zahăr brun, consumate 
zilnic, îngraşă.

Prof. Petrovschi Nicoleta
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Să trăim într-o lume civilizată!

Bullying-ul şi influenţa sa 
asupra elevilor în societate

Bullying-ul este un termen împrumutat din limba engleză, care 
nu are traducere exactă în română însă este asociat cu intimidarea, 
brutalizarea, umilirea.

Este definit ca fiind un comportament ostil, de luare în 
derâdere a cuiva, excludere. Acest comportament este manifestat 
în mare parte în şcoli şi licee. Nu presupune un conflict pe o 
problemă reală, ci este mai mult dorința unor elevi de emancipare 
şi autoritate. Aceste conflicte pornesc în mare parte de la aspectele 
de diferențiere între elevi: greutatea, înălțimea, abilitățile sociale 
scăzute, statutul economic, religia, etnia, pur şi simplu diversitatea.

Acest comportament generează asupra celui ce este judecat şi criticat vulnerabilitate şi probleme 
la nivel psihologic, el dezvoltând anumite probleme de comunicare sau chiar în legatură cu propria 
persoană, scăderea stimei de sine.

Bullying-ul nu reprezintă un aspect al unei societăți civilizate.

Un mod de prevenire al bullying-ului este realizarea egalității între elevi şi înțelegerea şi acceptarea 
diversității şi diferențelor de tot felul.

Multe aspecte necesită schimbare pentru a ne putea spune ca într-adevăr „Trăim într-o lume 
civilizată!” însă acesta este unul dintre cele mai importante.

Pentru a trăi într-o lume civilizată această problemă trebuie diminuată şi noi, elevii, trebuie să 
învățăm că diversitatea este un lucru normal şi necesar indiferent de comunitatea din care facem parte, 
mai ales în cadrul şcolii.

Fiecare este special prin faptul că se diferențiază de ceilalți şi are caracteristici şi aspecte deosebite.

„Trăim într-o lume  civilizată” este propoziția pe care trebuie să o afirmăm prin faptele noastre şi 
prin comportamentul nostru.

Rădulescu Alexandra-Georgiana, clasa a IX-a A
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Merită Se merită
CORECT GREŞIT

Merită să cumperi ceasul la acest preț! Se merită să cumperi ceasul la acest preț!

a merita = MERITÁ, mérit, vb. I. Tranz. A fi vrednic de răsplată sau de pedeapsă potrivit cu faptele sale 
(bune sau rele); a avea dreptul să primească o răsplată (bună sau rea); a i se cuveni, a meritarisi. ♦ A justifica, 
a îndreptăți prețuirea, interesul sau grija care i se acordă. ♦ Spec. (Despre mărfuri, obiecte de schimb) A 
justifica prețul cerut; a face, a valora. – Din fr. mériter. Sursa: DEX ‚09 (2009) .
Singurul caz în care avem voie să folosim se merită este acela în care „se” are funcția pronominală, de exemplu 
„se merită unul pe altul”!

Eu risc Eu mă risc
CORECT GREŞIT

Eu risc să-i propun această afacere! Eu mă risc şi îi propun această afacere!

a risca = RISCÁ, risc, vb. I. Tranz. şi intranz. A(-şi) pune în primejdie viața, onoarea etc.; a (se) expune unui 
pericol posibil.♦ Intranz. A participa la o acțiune nesigură, a acționa la noroc. – Din fr. risquer. Sursa: DEX 
‘09 (2009) .

Mi-ar plăcea Mi-ar place
CORECT GREŞIT

Mi-ar plăcea să merg şi eu în excursie cu voi! Mi-ar place să merg şi eu în excursie cu voi!

a plăcea = PLĂCEÁ, plac, vb. II. Intranz. şi tranz. (Cu subiectul logic în dativ) 1. A agrea sau a fi agreat, a 
simpatiza sau a fi simpatizat. ♦ Expr. Știi că-mi placi? sau că mi-ai plăcut? exprimă mirarea, dezaprobarea 
în fața unei propuneri, a unei afirmații etc. care nu-ți convine, cu care nu eşti de acord etc. Îmi place să cred 
că... = sper că... 2. A avea sau a trezi un sentiment de admirație, de plăcere, de iubire față de o persoană de sex 
opus, a-i fi drag, a îndrăgi. 3. A avea un sentiment de satisfacție, de mulțumire, de delectare; a-i fi agreabil, a-i 
fi pe plac. ♦ A-i conveni. ♦ A vrea, a dori. – Lat. placere. Sursa: DEX ‘09 (2009).

Vorbește corect!

Să ne îmbogătim vocabularul…
ACERSECOMIC = persoană căreia nu i-a fost tăiat părul niciodată.

ULTRACREPIDARIAN = persoană care dă sfaturi în domenii pe care nu le cunoaşte. A fost folosit 

pentru prima dată în 1819, de către eseistul William Hazlitt.
Dumitrache  Alexandra, clasa a XI-a A

sau

sau

sau

,
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O lume mai curată

Un mediu mai curat, o viaţă mai sănătoasă

Cu toţii ştim că avem drepturi, ca de exemplu, 
dreptul la viaţă, la libertate şi este clară importanţa 
şi însemnătatea acestora. 

În constituţia ţării noastre există un articol care 
face referire la un mediu înconjurător sănătos şi 
echilibrat ecologic, acest drept trebuie respectat 
deoarece de el depind viaţa, sănătatea şi, pe termen 
lung, bunăstarea noastră şi a urmaşilor noştri.

Pe lângă celelalte drepturi, mai există şi dreptul 
de a fi educat în spiritul respectului faţă de igiena 
ambientului nostru, cu deosebirea că, educaţia în 
spirit ecologic este şi obligatie, nu doar un drept.

O mare parte dintre boli sunt (şi) din cauza 
poluării din mediul înconjurător, iar defrişările duc 
la inundaţii şi aşa mai departe... Omul a distrus o 
parte destul de mare din mediul de viaţă al unor 
organisme, acest lucru având ca efect, înmulțirea 
dăunătorilor. De exemplu, micşorarea habitatului 
păsărilor  sălbatice, reptilelor şi liliecilor a dus la 
surplusul de insecte şi de şoareci.

Un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat 
ecologic e un drept important al nostru, de care 
avem nevoie şi pe care trebuie să îl apărăm. Cu cât 
mai repede,  cu atât mai bine, trebuie să ingrijim 
natura pentru a nu ajunge să simţim direct şi 
dureros efectele unui mediu degradat.     

ÎNFĂŢIŞAREA MEDIULUI POATE 
FI SCHIMBATĂ RADICAL DE 

COMPORTAMENTUL OAMENILOR!
A  fi atent la lucrurile pe care le faci înseamnă 

să ai un comportament eologic, ca de exemplu, 

făcând lucruri ce nu trebuie să dăuneze mediului. 
Trebuie să gândim global şi să acţionăm la nivel 
local printr-o  mulţime de activități simple, care 
nu dăunează modului de viaţă, dar care au, cu 
siguranţă, un impact pozitiv asupra mediului. 

Dacă aruncăm gunoiul în locuri special 
amenajate să sperăm că poate şi ceilalţi oameni 
vor urma exemplul nostru, iar în acest fel, vom 
începe uşor-uşor să ocrotim mediul. 

DACĂ NOI NU NE DORIM 
SCHIMBAREA, ALTCINEVA NU O VA 

FACE ÎN LOCUL NOSTRU!
Sunt lucruri simple, care pot fi făcute de fiecare 

dintre noi, trebuie doar să ne dorim acest lucru. 
Pornind de la necesitatea educării noastre 

pentru o viaţă mai bună, în liceul nostru se 
vor  desfăşura, ca şi în anii trecuţi, activităţi de  

„Un nou mod de gândire este necesar dacă oamenii vor să supraviețuiască” (Albert Einstein)
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ecologizare, cu scopul de a menţine în stare bună 
mediul în care ne desfăşurăm activitatea, dar şi de 
a ne educa în spiritul promovării unui mediu de 
viaţă sănătos.

În lunile de primăvară lansăm un concurs, cu 
numeroase activităţi legate de protejarea mediului 
înconjurător. La acest concurs vor participa toate 
clasele şi se vor acorda diplome şi premii celor mai 
buni ecologişti. 

Obiectivele  concursului:
 ▶ Implicarea elevilor în activităţi de 

ecologizare a claselor, a curţii liceului şi 

împrejurimii acesteia etc.;
 ▶ Instruirea elevilor în desfăşurarea 

activităţilor de ecologizare, în parteneriat cu 
comunitatea locală; 

 ▶ Educarea elevilor în spiritul respectului 
faţă de mediu.

Activităţi propuse:
 ▶ confecţionarea de căsuţe pentru păsări;
 ▶ plantarea de puieţi şi flori în curtea liceului;
 ▶ ecologizarea împrejurimilor liceului (zona 

staţiei de cale ferată şi a drumului de acces la 
liceu);

 ▶ văruirea şi curăţirea copacilor ;
 ▶ organizarea unor  acţiuni de curăţenie a 

spaţiilor şcolare;
 ▶ reciclarea hârtiei, a plasticului şi a sticlei.

Trebuie să învăţăm să ne protejăm mediul de 
viaţă, atât pentru sănătatea noastră, cât şi pentru 
sănătatea generaţiilor ce ne vor urma căci, 

AVEM UN SINGUR PĂMÂNT ȘI NE 
PASĂ DE VIITOR!

Ioniţă Alexandra Petruţa, clasa a XI-a A
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Omenirea încape într-un cub de zahăr!
   Şi asta deoarece materia este „goală”. Un atom, baza materiei, este ca un sistem solar în miniatură, cu electronii 
care orbitează un nucleu asemenea planetelor care se învârt în jurul Soarelui. Dar nucleul, în centrul său, este 
incredibil de mic în comparație cu orbitele electronilor. Asta înseamna că, dacă „storci” tot golul din atomii care 
compun oamenii, întreaga rasă umană ar încăpea într-un cub de zahăr. Oamenii sunt 99.9999999999999% 
spațiu gol!

p  98% din Univers este invizibil

Doar 4% din masa Universului se află în atomii care alcătuiesc stelele şi planetele. 23% din Univers este format 
dintr-o materie „închisă”, iar 73% este format din energie „închisă”. Partea invizibilă a Universului umple tot 
spațiul.

p  Lumina soarelui are 30.000 de ani

Soarele este atât de dens încât este foarte dificil pentru lumina soarelui ca să ajungă în drumul său către centrul 
soarelui, acolo unde lumina soarelui este rezultatul unor reacții nucleare. Dacă lumina soarelui ar putea zbura 
în linie dreaptă ar avea nevoie de doar 2 secunde pentru a ajunge la suprafață. De fapt,lumina soarelui urmează 
o cale lungă şi sinuoasă, dovadă cei 30.000 de ani.

p  Îmbătrânești mai lent la parterul unei clădiri, decât dacă stai la etaj

Aceasta este o consecință a teoriei gravitației. La parterul unui imobil, sunteți mai aproape de centrul Pamântului 
decât la ultimul etaj, aşa că aici gravitația marginală este mai puternică. Prin urmare, veți îmbătrâni mai lent. 

p  Călătoria în timp nu este exclusă de legile fizicii

Călătoria în timp nu pare să fie permisă - cel puțin, în principiu - de teoria gravitației. Fizicienii au petrecut mai 
mult de jumătate de secol încercând să arate că este imposibil, dar, până acum, fără succes. Stephen Hawking 
se întreaba, retoric, „Unde sunt călătorii din viitor?”.

p  Un atom poate fi în două locuri deodată, echivalentul a te afla în Craiova sau București

Nu numai acest lucru este adevărat, dar, într-un experiment de laborator, este posibil să se observe că un atom 
se află în două locuri în acelaşi timp. În prezent, există o competiție printre oamenii de ştiință pentru a exploata 
această capacitate a atomilor de a fi în multe locuri în acelaşi timp - sau de a face mai multe lucruri în acelaşi 
timp - pentru a face mai multe calcule deodată. Se crede că un astfel de calculator „cuantic” ar putea depăşi 
masiv chiar cel mai rapid computer din zilele noastre.

p  Informațiile dintr-un 1 milion de universuri vor încăpea pe un card de memorie de 1 GB

Deşi acest fapt este greu de crezut, acest lucru se poate întâmpla deoarece, potrivit imaginii standard a 
cosmosului nostru, Universul s-a „născut” din vid. Credeți sau nu, un 1 GB de memorie are capacitatea de 
stocare a informațiilor pentru 1 milion de universuri.

Ciudăţenii despre Univers

Constantin Alexandru-Bogdan, clasa a  XI-a A

ȘTIAȚI CĂ...

În zona Gamla Uppsala, Suedia, arheologii au găsit două sute de amulete. Se crede că acel 
loc a fost folosit pentru ritualuri religioase ale vikingilor şi ale altor triburi păgâne. 

Una din speciile sud-americane de păianjeni a şocat oamenii de ştiință. Ei au descoperit 
că rețelele construite de aceştia sunt un fenomen arhitectural. Pânza reprezintă o structură 
ciclică a fibrelor şi seamănă cu Stonehenge în miniatură.

Firma Panasonic a introdus la Jocurile Olimpice din Japonia un megafon care a tradus 
direct din japoneză în engleză, dar şi în alte limbi.

Sabia gigant - Norimitsu Odachi - are 3,77 m lungime şi cântăreşte aproape 18 kg. Un 
om de talie normală abia o poate ridica, darămite să lupte cu ea. Astfel, unii cercetători o 
consideră dovada existenței unor oameni giganți care au trăit pe Pământ.

Spre deosebire de oameni care au 9 mii de papile gustative, pisicile au doar 473.

O organizație non-profit numită „Africa Wild Rhino Sanctuary” din Africa de Sud care 
lucrează, adăposteşte şi îngrijeşte rinoceri a salvat recent un pui. Micul Warren este fericit 
în compania câinilor şi a învățat să răspundă la numele lui.

Arheologii au descoperit în Danemarca un labirint din Epoca de Piatră. Nu se cunoaşte 
clar de ce şi în ce scop a fost construit acest labirint. El are o formă ovală şi se întinde pe 
o suprafață foarte mare.

În Japonia, aproximativ 90% din telefoanele mobile sunt impermeabile, deoarece tinerii 
le folosesc adesea chiar şi atunci când fac baie.

Vidrele dorm ținându-se de „mână”. Acestea plutesc în grupuri de la două până la zeci 
de vidre, iar prin modalitatea amintită se asigură că nu se îndepărtează unele de altele.

Broasca țestoasă Freddy a fost la un pas de a-şi pierde viața într-un incendiu de pădure 
din Brazilia. Focul i-a distrus aproape toată carapacea, însă doctorii au reuşit să îi pună 
una nouă, relizată cu o imprimantă 3D.

Diverse

Vasile Cristian, clasa a  XI-a A

ȘTIAȚI CĂ...
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Ținând cont de câteva indicii, trebuie să identificați steagul misterios. Indiciile sunt:
a. Steagul nu poate fi compus din cinci culori.
b. Formatul steagului  nu poate fi pătrat. 
c. Dacă steagul are o suprafață neagră, aceasta nu trebuie să aibă aceeaşi mărime  cu altă suprafață 

de culoare diferită de pe steag.
d. Steagul misterios nu poate avea două culori, care să aibă aceeaşi suprafață.
e. Steagul nu este format din exact trei triunghiuri.
f. El nu are un echivalent inversat la nivelul culorilor.
g. Steagul nu este alcătuit din patru patrulatere.
h. Printre steagurile rămase, steagul misterios n-are decât suprafețe diferite

 
STEAGUL MISTERIOS 

LOGICĂ

Rezolvând rebusul de mai jos veți descoperi pe verticală definiția echipamentelor ce formează ansamblul 
elementelor fizice şi tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, transmite, stoca şi prelucra.

1. Dispozitiv de indicare ce dispune de un senzor tactil, folosit pe post de mouse.
2. Unitatea care execută operaţiile elementare aritmetice şi logice.
3. Dispozitiv periferic de intrare care transformă sunetul în semnale electrice. 
4. Dispozitiv periferic de intrare-ieşire care transformă semnalul analogic în semnal digital şi invers.
5. Editor de texte avansat.
6. Dispozitiv ce permite digitizarea imaginilor şi introducerea lor în calculator.
7. Memoria volatilă a unui calculator.
8. Un tip de imprimantă.

Lungu Cătălin Ionuț, clasa a XII-a C

  Toți elevii scriu cu asiduitate la lucrarea „Ce aş face dacă aş fi patron?”. Unul singur stă cu 

mâinile la piept şi meditează. 

- Popescule, tu nu scrii? 

- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara.

  Gigele, de ce plângi?

- M-a bătut tata de două ori! O dată când i-am arătat carnetul şi a doua oară când i-am spus 

că este carnetul lui...
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