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Editorial
Un mozaic în Mozaic
În numărul 36 al revistei noastre vă

Vă place sportul? Atunci, sigur doriți

propunem un mozaic de subiecte

să aflați mai multe despre cel mai

despre

urmărit Campionat de Fotbal inter-

sărbătorile

educație,

sport,

de

oameni

primăvară,
și

locuri

deosebite.
de a descoperi în paginile unei reviste
un caleidoscop de ipostaze, imagini,
curiozități și informații interesante. În
cu

Priza

europeană?

Celebrăm astfel diversitatea, bucuria

ton

cluburi.

anotimpul

salutăm

florile

Un

coreeană
articol

sau

cea

ilustrativ

compară cele două prize de bază din
tenisul de masă. Nu lipsesc articolele
cu conținut științific despre specia, ca
noțiune de biologie, precum și despre
Laserul de la Măgurele.

gingașe, păsărelele gureșe și soarele

Educația - o temă mereu actuală.

blând al primăverii.

Câteva articole interesante ne vor face

Trecem în revistă tradiții si obiceiuri
de Paște și alte sărbători laice sau
religioase. Mai ales pe rețelele de socializare s-a răspândit trendul de a
marca zile speciale ca Ziua Teatrului,
a Poeziei, a Scriitorului, a Pământului.
Un loc aparte le este dedicat și în
”Mozaic”. O excursie la Bran ne
trezește dorul de drumeție. Dar, sa nu
uităm, natura trebuie protejată pentru

sa privim educația cu alți ochi datorită
aspectelor tratate: o pledoarie pentru
lectură,

comunicarea

la

clasă

și

componenta sa non-verbală, efectul
nociv al dependenței de rețelele de
socializare (FOLO – fear of living
offline),

bullying-ul

ca

fenomen

îngrijorător, precum și perceperea
educației

ca

descoperire

și

valorificare a propriului potențial.

a ne bucura de aer curat și revigorant,

Sperăm să descoperiți în paginile

de verdele sălbatic al pădurii și de

revistei

frumusețea și pitorescul peisajelor.

interesante, care să vă inspire și vă

Cu

o

relatare

despre

rezistența

anticomunistă, o incursiune în istoria
cartografiei și impresii de la Centrul
Pompidou călătorim în timp și spațiu.
Modele de mașini mai vechi sau ultimul răcnet? Din paginile revistei,
aflați ce aveau mai bun mașinile
de altădată.
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noastre

trezească

idei

noi,

entuziasmul

lucruri
pentru

cunoaștere.
Cu drag,
Prof. ing. Gaidoș Nicoleta și Colectivul
de redacție
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Dacă nu au trecut printr-o astfel de
traumă, atunci ar putea fi necesar să se
pună în locul victimelor pentru a
empatiza cu trăirile sale si a vedea astfel
care sunt sentimentele prin care trece o
persoană agresată fizic sau verbal.
În concluzie, este necesar să ne
raportăm cu prudență și cu seriozitate
la fenomenul bullying, care devine din
ce în ce mai des întâlnit în școlile și în
liceele din România.
Trebuie să înțelegem că toate rănile
pe care încercăm să le provocăm
celolalți se răsfrâng în primul rând
asupra noastră și că soluția nu este să
devenim agresori, ci salvatori.

Elevă Antonia-Irene Rus,
clasa a X-a B

Despre bullying și
consecințele lui
Astăzi m-am gândit să vorbesc
despre bullying. Bullying-ul se
poate manifesta atât fizic, cât și
psihic, prin producerea unor traume
emoționale.
Conform wikipedia, acest termen
nu are o traducere exactă în limba
română, dar poate fi asociat cu
ideea de a umili o persoană, de a o
face să se simtă intimidată și
terorizată cu scopul de a câștiga
putere si autoritate
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Referitor la aceasta spinoasă temă
țin sa precizez că ceea ce mă
deranjează cel mai mult este că
văd tot mai des persoane care cad
pradă acestui fenomen destul
de îngrijorător.
Din punctul meu de vedere, nimeni
nu ar trebui supus la o astfel de
agresiune. Poate agresorii nu-și dau
seama,
de
fapt,
că
acele
victime sunt supuse unor traume,
deoarece
ei
o
fac
pentru
amuzament sau pentru că și ele au
fost victime la rândul lor, printre
colegi sau în familie.Ideea esențială
este că o victimă mereu se întreabă
dacă a greșit cu ceva sau dacă face
un lucru greșit astfel încât, prin acest
mecanism
psihologic,
victima
ajunge să devină agresor.

Ceea ce aș vrea să le transmit
acestor persoane este faptul de a
conștientiza că nu sunt vinovați cu
absolut nimic și că nu ar trebui să
urmeze
exemplul
agresorilor,
fiindcă durerea pe care o simt ei, fie
fizică, fie psihică, o vor simți și alții.
Dacă ei vor imita comportamentul
agresorilor,făcând același lucru ca
aceștia, rănind la rândul lor alte
victime, atunci vor provoca același
rău pe care ei, la un moment dat, au
fost obligați să-l suporte.
De asemenea, dacă agresorii au
trecut și ei printr-un episod de
bullying, trebuie să încerce să nu-l
repete, fiindcă pentru alții va fi la fel
de rău cum a fost și pentru ei.
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Despre relația
profesor-elev din
punct de vedere al
comunicării
non-verbale

lumea

afacerilor,

a

comerțului

și

a vânzărilor. Experiența întotdeauna își
spune cuvântul, întotdeauna. Și un lucru
pe care l-am învățat în timpul pe care
l-am petrecut ca reprezentant comercial
m-a învățat importanța comunicării non
verbale, a ceea ce se ascunde în spatele
vorbelor sau în timpul tăcerilor.

Prof. Constantin ANDREI
Pentru mine, experiența ca profesor are
un

caracter

de

simetrie

în

cadrul carierei mele. La început am fost
timp de câteva luni profesor, la un liceu,
urmând apoi un traseu de câțiva ani în

Postura, ținuta, privirea pentru toate
aceste lucruri făceam anual training-uri.
Când m-am întors în învățământ, aveam
un nou bagaj de cunoștințe care mă
făceau să fiu mai atent la ceea ce se
întâmplă în jurul meu.

Cineva mi-a spus cândva că pentru
învățare e nevoie de două componente
importante: revelația și emulația. Și
aceste fapte nu se pot întâmpla dacă
orele sunt doar un prilej de a transpune
informații de pe foaia profesorului pe
foaia elevului.
Pentru asta e nevoie de mai mulți
factori. Îmbrăcămintea, postura, ținuta
sunt elemente cheie în abordarea mea
ca professor.
Ca oamenii să te ia în serios, primul
lucru pe care trebuie să-l faci e să te iei
tu în serios. În al doilea rând, sunt
interesat de felul în care copiii tind să
mă privească. În care ascultă.
O simplă privire în ochii cuiva îți poate
spune cât e de interesat de ceea ce se
întâmplă. De aceea, consider că e
important pentru un profesor nu doar să
fie atent la materia pe care o predă, ci și
la cât de atenți sunt cei
din clasă. Atenția la comunicarea nonverbală pe care ți-o oferă elevul poate
constitui cel mai mare avantaj în relația
dintre un profesor și
un elev.
Dacă te uiți atent la postura, ținuta și
manierismele elevului, poți decripta felul
lui de a fi și astfel te vei putea raporta și
îi vei putea transmite informația de așa
natură încât să
rezoneze cu OMUL, și nu doar cu elevul.
Si cred că asta e secretul oricărui bun
profesor.

Constatările lor arată că YouTube a avut cel
mai mare impact pozitiv, în timp ce Instagram,
Facebook, Twitter și SnapChat au avut toate
efecte negative asupra sănătății mentale.
Raportarea la modelare este foarte importantă
în timpul adolescenței. Adolescenții se
confruntă cu informații noi și confuze aproape
zilnic. Educația în era digitală nu este o sarcină
ușoară. Dacă părinții își respectă propriile
reguli și țin cont de limitele lor, adolescenții
sunt la vârsta când învață lecții importante în
privința autocontrolului și limitelor. Aceasta
este o deprindere esențială care este uneori
este neglijată când adolescenții sunt stresați,
ocupați și conectați în mod constant.
Conexiunea este fundamentală atunci când
vine vorba despre integrarea adolescenților
într-o lume modernă. Cel mai bun lucru pe care
îl pot face adulții pentru adolescenți este să își
facă timp pentru activități comune și
comunicarea directă cu copiii lor, fiindu-le
alături și nelăsându-i să alunece prea mult
într-o lume virtuală, captivantă pentru ei.

Efectele rețelelor de
socializare
Eleve Acikbaș Elif și
Muhammad Mariam,
clasa a X-a A
În lumea cotidiană oricine poate avea
acces la informații într-un timp foarte scurt
și fără a depune eforturi. Părerea mea este
că eficiența de comunicare a fost
dezvoltată ingenios în comparație cu anii
trecuți, în care nu era așa de ușor să aduni
informații. În primul rând, rețelele de
socializare reprezintă o metodă de a
comunica cu persoane aflate la distanță,
îmbunătățind relațiile interpersonale.
Din
păcate,
marea
majoritate
a
adolescenților
sunt
hipnotizați
de
informațiile oferite, gândirea acestora fiind
limitată la o serie repetitivă de acțiuni, iar
abilitatea de a judeca fiind redusă cu timpul.
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În al doilea rând, în comportamentul
adolescenților
va
câștiga
teren
dezinteresul pentru activitățile care nu
au legătură cu accesul la internet
ajungându-se la o obsesie pentru rețelele
de socializare.

Cercetările arată o creștere a episoadelor
depresive majore de la 8,7% în 2005 la
11,3% în 2014 la adolescenți și de la 8,8%
la 9,6% la adulții tineri. Creșterea a fost mai
mare și statistică semnificativă numai în
intervalul de vârstă de 12 până la 20 de ani.

Socializarea online este esențială în zilele
noastre, dar totuși unii adolescenți ajung
să fie prinși într-un joc incontrolabil al
tehnologiei, nefast pentru ei.

Nu este un mare secret că, deseori,
comunicarea prin SMS, Instagram și
Facebook poate genera judecăți și
comparații dure. Este mai ușor să faci
declarații radicale într-o comunitate de
social media decât atunci când discuți față
în față cu cineva care te privește în ochi. Și
cuvintele scoase din context pot duce cu
ușurință la neînțelegeri. Comunicarea
digitală, într-un ritm rapid, lasă de multe
ori de dorit. Un raport a analizat 1500 de
tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de
ani, pentru a determina efectele utilizării
mijloacelor de comunicare socială
asupra problemelor precum anxietatea,
depresia, stima de sine și imaginea
corporală.

Rețelele de socializare au schimbat
dramatic modul în care comunicăm,
socializăm, încheiem și menținem
prietenii. Pe lângă beneficiile datorate
accesului la lumea digitală, există riscuri
ce nu pot fi ignorate.
Tinerii de astăzi nu își dezvoltă
abilitățile sociale și spiritul critic atunci
când își petrec majoritatea timpului
liber conectați sau interacționând
printr-un ecran.
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Cititul, pasiunea mea
Elev Viorel Nedelcu,
clasa a XI-a C
Pasiunea mea a fost întotdeauna
cititul. Lectura mi se pare o
posibilitate de cunoaștere a
necunoscutului, e ca și cum cineva
ți-ar ține mintea ocupată cu ceva
util, ca să acumulezi cât mai multă
informație, dar și ca să înveți să
te exprimi și, astfel, să evoluezi din
punct de vedere intelectual. Am
citit și citesc în continuare o
multitudine de cărți și de când a
început să mă pasioneze cititul
simt că am evoluat foarte mult în
ceea ce privește modul de a gândi.
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La început, când eram mai mic,
cititul mi se părea o povară și nici
nu mă atingeam de o carte. Dar,
treptat, am constatat că cititul te
ajută foarte mult să nu ai
complexe de inferioritate, să nu fii
deprimat, să te descurci în situații
variate și să ai un vocabular
diversificat.

Recent
am
terminat
un
roman polițist de două sute de
pagini și pot spune că acesta
ocupă primul loc în topul cărților
mele
preferate.
Cartea
se
numește Necuratul din Colga.
Intriga este reprezentată de un lanț
de crime misterioase pe care
locuitorii unui oraș de provincie le
atribuie demonilor.

Mie îmi plac cărțile polițiste,
deoarece în acestea se prezintă
tipologii umane complexe și sunt
captivante prin felul în care se
înfățișează evenimentele, cu multă
acțiune și suspans. Autorul meu
preferat este George Arion, un
britanic care scrie mai ales romane
polițiste și de mister.

De aceea, agentul special Robert
Gal este trimis să investigheze
situația din acel oraș. Acolo
descoperă că oamenii se lasă
înșelați de politicieni corupți, dar,
mai
mult
decât
atât,
un
necunoscut ține întreg orașul sub
teroare, urzindplanuri fantastice
și diabolice.
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Continuarea o veți descoperi singuri,
dacă vă veți încumeta să acceptați
provocarea de a citi acest roman
tulburător.
Prin urmare, vă recomand tuturor să
citiți, pentru că, așa cum spune
scriitorul George R.R Martin: Un cititor
trăiește o mie de vieți înainte de a
muri. Cel care nu citește, trăiește o
singură viață!

Education helps in fighting against human rights
violations. It helps in getting rid of social problems
such as child labor, and child marriage and it is a
fundamental right that every child deserves to have.
Science and technology, grammar and literature,
social philosophy, history and culture, geography and
ecology, agriculture and horticulture comprise the
vast range of subjects which are taught in schools,
colleges and universities.
It trains us whole life and brings lots of opportunities to
our way to get better prospects required for the career
growth. Each and every individual need proper
education to enhance their own life standards as well as
become a part of the social and economic growth of
their own country.
Future of the any person or country depends on the
education system strategy followed. Even after lots of
awareness programs about proper education in our

Education is not
a problem,
education is an
opportunity
Education is an important
medium of acquiring
skills and knowledge.
Our education begins at
home. Thereafter, as we
grow, we go to
kindergarten, schools,
colleges and other
|educational institutes.
Education bring positive
changes in human life.
It enhances the
knowledge, skill, and
intelligence of a person
and enables him to lead
a successful life.
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It makes us humble.
Education creates
awareness and expands
our vision. We become
more aware about
ourselves, about the
society, about everything
that surrounds and affect
our life. It helps us
develop a disciplined life.
And, discipline is
essential for everything
that a person wants to
achieve in life. An
educated person
commands respect in
the society.

Education enables us to earn

We can also become a consultant in the area of

our livelihood. Education

our expertise. The study of computer science,

empowers us to get a good

software, and information technology will

job. We need money to make

empower us to make a choice in the field of

our living. With the

fast-growing IT and internet industry.

advancement of science and
technology, our needs have
increased.. Besides the basic
needs of life such as food,
shelter and clothing, we also
need other comforts such as
mobile phones, air

country, there are many villages still left which are not
having proper resources and awareness for education
of people living there.

It is the key to gender equality and women
empowerment. Educated women are selfdependent, and looked upon with dignity. They
are aware of their social, and economic rights.
Further, they can teach their children and help
them in their studies.

conditioners, car, etc. A
fulfilling career ensures a
satisfied life. It is a known
fact that an educated person
gets better earning

Student: Tiberiu Spirache,
10th A
Teacher: Nina Roşcan

opportunities.
After completing education,
we canconsider starting your
own business.
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Luptătorii din munți
Elev George Hurmuz, clasa a XI-a B
În 1948, de-a lungul și de-a latul țării, din Banat
până în Vrancea și din Maramureș până în codrii
Dobrogei, s-au înființat grupări de rezistență
anticomuniste. Aceste organizații, denumite “subversive”
de propaganda comunistă, au menținut printre români
speranța vremelniciei regimului comunist.
„Rezistența
armată
anticomunistă”,
era
un
fenomen spontan în care nu existau legături între
celelalte grupări existente la acea vreme. Grupările erau
alcătuite dintr-un număr mic de persoane, in medie intre
20 si 40 de membrii. Grupul care a rezistat cel mai mult
a fost „Haiducii Muscelului”, de astfel cel mai de durată
grup anticomunist din Europa. În munții Apuseni a
acționat grupul condus de maiorul N. Dabija, lichidat în
anul 1949. În Bucovina a acționat grupul de rezistență
condus de Vladimir Macoveciuc și după moartea
acestuia, de frații Ion și Gavrilă Vatamaniuc, ultimul
capturat în anul 1955. În munții Banatului au
acționatgrupările conduse de colonelul Ioan Uta, Spiru
Blănaru și comandantul Petre Romăşneanu.
În Dobrogea au acționat grupările conduse de frații
Nicolae si Dumitru Tubulea, frații Croitoru, Ghiță
Tomosoiu, Gogu Puiu, grupări anihilate în 1949. Toma
Arnăuțoiu a fost liderul grupului de rezistență
anticomunistă armată de la Nucşoara, judeţul Argeş,
cunoscut sub numele de „Haiducii Muscelului”.
Acest grup de rezistență s-a format în primăvara anului
1949. Totul a pornit cu o iarnă înainte, după ce
locotenentul Toma Arnăuţoiu a pus la cale cu colonelul
Gheorghe Arsenescu organizarea unui grup care să
lupte împotriva comuniștilor.
Ei întocmeau și răspândeau manifeste, uneori se
întâlneau făcând planuri cum să se opună terorii
comuniste, transmițând în Occident informații cu privire
la ororile comuniste. În luna februarie 1948, mai mulți
membri ai grupului format de Arsenescu la Dragoslavele
au fost arestați astfel că acesta s-a refugiat împreună
cu Toma Arnăuţoiu la Nucşoara.
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Lor li s-au alăturat Iancu
Arnăuţoiu, Petru
Arnăuţoiu, tatăl şi
fratele lui Toma,
precum şi alte persoane
ce le-au oferit alimente,
haine, arme și muniție.
Când au plecat să se
ascundă în munți,
grupul era format din 16
persoane, printer care
se numărau și
patru femei.
În vara anului 1949,
gruparea s-a despărțit
în două deoarece nu se
puteau înțelege cu
privire la modul în care
să se ascundă de
trupele Securității.
Astfel, o parte l-au
urmat pe Toma
Arnăuţoiu, iar cealaltă
parte pe Gheorghe
Arsenescu.

Oamenii rămași sub conducerea lui
Arnăuţoiu aveau să poarte lupte directe
cu membrii Securității, o parte dintre ei
fiind prinși sau chiar omorâți. Rudele și
apropiații fugarilor erau și ele
persecutate de Securitate, multe
persoane din rândurile acestora fiind
arestate și interogate pentru a oferi cât
mai multe informații despre grupul de
rezistență de la Nucșoara.
Căpitanul Nicolae Pleşiţă, locțiitorul
șefului Direcției Securității Pitești, l-a
convins pe fostul coleg de școală al lui
Toma Arnăuțoiu, Grigore Poinăreanu, să
ofere informații despre gruparea de
rezistență de la Nucșoara. Acesta le
oferea membrilor grupului alimente și
haine, astfel că a anunțat Securitatea
când urma ca frații Arnăuţoiu să-l
contacteze.
La data de 20 mai 1958, Toma și Petru
Arnăuţoiu au venit la locuința lui
Poinăreanu, iar acesta din ordinal
Securității le-a oferit celor doi frați câte
un pahar de țuică în care fusese pus un
tranchilizant foarte puternic.
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În scurt timp, membrii Securității i-au
arestat pe Toma și Petru, obligându-i să
le arate unde erau ascunși Constantin
Jubleanu, Maria Plop și copilul ei.
Dacă Maria Plop împreună cu fiica sa sau predat de bunăvoie, Jubleanu a
continuat lupta cu trupele Securității, fiind
ucis într-un schimb de focuri. Cei doi frați
arestați au fost anchetați timp de un an,
iar Tribunalul Militar al Regiunii a II-a i-a
condamnat la moarte. „Toma Arnăuțoiu,
ofițer de armată epurat de regimul
comunist instalat de tancurile sovietice la
finele celui de-al doilea război mondial, sa retras în munți, în zona Muscel, cu un
grup de rezistenți, între care și patru
femei, în anul 1949 şi a fost capturat,
doar în urma unei trădări, în 1958.
Anchetat cu brutalitate timp de un an de
Securitate, Toma Arnăuţoiu a fost apoi
judecat și condamnat la moarte, fiind
executat împreună cu alți membri ai
grupului său în noaptea de 18 spre 19
iulie 1959”, a arătat istoricul Ion Coja.
Alături de ei au mai primit pedeapsa cu
moarte și alte 14 persoane ce i-au
sprijinit în cei nouă ani în care au fost
fugari. Toți ce 16 condamnați la moarte
au fost executați în noaptea de 18 spre
19 iulie 1959 la Penitenciarul Jilava.

În 1498, cetatea a revenit Brașovului, fiind, în
1920, donată Reginei Maria ca recompensă
pentru aportul adus de aceasta la realizarea
Marii Uniri.
La 1 iunie 2009, castelul Bran devine
proprietatea moștenitorilor principesei Ileana,
arhiducele Dominic de Habsburg, arhiducesa
Maria Magdalena Holzhausen și arhiducesa
Elisabeta Sandhofer.
Am vizitat castelul, care are și o curte
interioară, iar după vizită, ne-am mai plimbat
prin târgul situat la baza castelului.

Zis și făcut. Prima zi a fost de recunoaștere, am vizitat

O excursie de
neuitat
Elev Victor Comescu,
clasa a XI-a C
România este o țară
frumoasă, bogată în
peisaje, dar foarte multe
sunt greu accesibile.

Castelul Bran, acesta fiind un monument istoric situat
în Pasul Rucăr - Bran, la aproximativ 30 de kilometri de
Brașov. Este o adevărată operă de artă, care, pentru
prima oară, în anul 1622 a fost cetate militară, iar în
1920 a devenit reședință regală. Din documentul din
anul 1377 se deduce că fortificația de piatră, care urma
să fie construită în acest loc, a fost precedată de o
construcție mai veche, din lemn. În anul 1427, castelul
Bran a devenit proprietatea Ungariei, care a inițiat
lucrări de consolidare și de extindere.

Cu toate acestea, în vara
anului 2018, eu, împreună cu
niște
prieteni,
m-am
încumetat să merg la munte,
în zona Rucăr - Bran. ”
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A doua zi, ne-am hotărât să mergem

Nu am regretat că am parcurs acest

Acest sat se remarcă prin delicatețea

pe traseul Cascada Moara Dracului -

traseu absolut minunat pe unde se

peisajului

Șimon, cam la 10 kilometri de Bran.

trece prin patru poienițe și printr-o

păstrarea și promovarea tradițiilor

Cascada este situată la o altitudine de

vale imensă până la cascadă. Nefiind

populare

1575

pregătiți cu echipamentul montan,

merită a fi vizitate aici sunt: Biserica

jumătatea traseului care face legătura

câteva

ne-au

Sfânta Paraschiva Șimon, Troiţa din

dintre Bran și Vârful Omu.

îngreunat

peisajul

Șimon și Schitul Balaban (Schitul

De la o înălțime de aproape 20 de

absolut superb a meritat efortul.

metri, apele cascadei se îndreaptă

După câteva ore de mers, am ajuns

spre

de

metri,

Valea

disipează

Gaura,
într-un

aproximativ

la

urcări

și

coborâri

drumeția,

dar

care

se

până în satul Șimon, situat la 6

curs

subteran,

kilometri de castelul Bran, în județul

lăsând valea aproape seacă, acoperită

Brașov,

doar de pietre.

comunei Bran, de-a lungul râului

partea

sud-vestică

Șimon, un afluent al râului Turcu
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din

zonă.

dar

și

Locurile

prin
care

Bran). Noi nu am avut timp să studiem

după

în

montan,

a

cu atenție toate obiectivele turistice,
dar am reușit să ne bucurăm din plin
de frumusețile naturale ale zonei. A
fost o excursie captivantă, pe un
traseu pe care-l recomand oricui
dorește să se bucure de peisajele
extraordinare ale țării noastre.
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În

același

timp,

vizionară

ar

o

politică

fi

bine

școlară

să

pună

Colegiul

Tehnic

promovează

și

„Mircea

cel

Bătrân”

susține

participarea

accent nu numai pe omogenizare, prin

elevilor la astfel de activități an de an,

prescrierea unui program unitar pentru

prin prezența acestora la concursurile pe

toți elevii, ci și pe diversificare, pe

meserii și olimpiadele școlare.

predispozițiile particulare pe care le
Rezultatele elevilor au demonstrat că

posedă elevii.

participarea la Concursul național pe
Lărgirea diapazonului de prilejuri de

calificări

formare

unor

rețeaua învățământului preuniversitar al

competențe diferite, în care să „încapă”

Cooperației Meșteșugărești din România,

cât mai mulți elevi, ar fi o soluție pentru

calificarea ”Mecanic auto”, faza finală,

ca fiecare elev să se simtă luat în seamă și

februarie-martie 2018: Locul I - faza

să se afirme.

națională-Gheorghiță

și

exprimare

a

clasa

a

profesionale,

XI-a

organizat

Tudor

Școala

în

Caragiu–

profesională

–

În fond, o școală bună este aceea în care

calificarea Mecanic auto; mențiune –

elevul își poate descoperi și pune în

Bivolaru

valoare un protofoliu. Nimeni nu le

calificarea Mecanic auto.

posedă

pe

toate

dar,

cu

Dragoș

–

clasa

a

XI-a

–

siguranță,

fiecare copil are ceva de spus într-o

Coordonați în pregătirea profesională de

direcția sau alta.

cadrele didactice Enescu Nicolae, Mateescu
Cristian, sub atenta îndrumare a doamnei

La ce folosesc concursurile pe meserii și
olimpiadele școlare?

Profesor inginer Zapciu Steliana

Trăim într-o lume a ierarhizărilor și a competițiilor. Suntem îndemnați să urcăm pe trepte
superioare de performanță și de competență. Ni se dă de înțeles că trebuie să progresăm,
să exploatăm la maximum ceea ce posedăm, să nu pierdem ocazia de a arăta ceea ce
suntem în stare. Școala nu poate face abstracție de această tendință, ea însăși
contribuind la generalizarea întrecerilor și la inducerea unui apetit al concurenței.
Suntem învățați încă de mici să ne comparăm unii cu alții, să fim în fața altora, să ne
autodepășim.
Concursurile pe meserii au ca obiectiv general stimularea elevilor cu
interese și aptitudini în domeniul tehnico-aplicativ precum și abilități practice deosebite
și promovează ideile de competiție și performanță înaltă în activitatea calificărilor
profesionale obținute prin învățământul profesional. Politicile școlare prezente sau de
perspectivă pun accentul (și) pe formarea sau cultivarea elitelor. Un învățământ este cu
atât mai dezvoltat cu cât acesta are în vedere nu numai masa de elevi, ci și vârfurile ei. De
bună seamă, este important să urmărim progresul continuu și la nivelul elevului de
mijloc, dar cel cu abilități înalte trebuie să beneficieze de un “tratament” educațional din
ce în ce mai rafinat, mai focalizat, mai concentrat.
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Concursurile sau olimpiadele școlare pot

director Gaidoș Nicoleta, participarea la

contribui

practicilor

Concursul pe meserii din anul școlar 2018-

educative, la flexibilizarea și extensia

2019 a întregit lista performanțelor elevilor

ocaziilor de învățare, la asumarea de către

din școala noastră cu meritate diplome la

tineri

responsabile,

faza pe sector: Locul I – Masculo G. Claudiu;

autoconsimțite. Ele nu înlocuiesc practicile

Locul II – Dincă M. Remus; Locul III –

evaluative obișnuite, dar le continuă, le

Bolnavu G. Pavel Adrian.

la

a

deșablonizarea

unei

formări

nuanțează, le amplifică. Tinerii care se
manifestă

tern

în

timpul

activităților

didactice curente pot străluci cu ocazia
unor consursuri școlare - pe baza unor
preferințe individuale liber exprimate.
Așadar, e bine să dăm credit acestor
ocazii

de

formare

suplimentare?

Cu

siguranță că da. Cu o condiție: să se aibă
în vedere că sunt proiectate pentru elevi,
pentru

creșterea

lor

spirituală,

prin

crearea unui sentiment de împlinire,
edificare și bucurie a reușitei.
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plimbă, încă amorțite, dar care se

Un crâmpei de
primăvară

arată

clasa a IX-a C
Mă trezesc din somn, mă întind și îmi
arunc ochii pe geam. Sunt plăcut
surprins să văd că a răsărit soarele. Nu
mă pot abține să nu merg la fereastră
trăgând

perdeaua,

de

strălucirea

călduțelor raze de soare. În fine, mă

Alexandru Hurmuz,

și,

bucuroase

zăresc

pe

marginea grădiniței câțiva ghiocei
care au scos prin codiță clopoțeii mici.

hotărăsc să merg să-mi spăl fața și să
ies afară, să privesc de mai aproape
frumosul spectacol pe care mi-l dăruie
natura. Când am ieșit în pragul casei,
am zărit pe crengile mărului din fața
casei o mulțime de păsărele, care
parcă

se

certau,

ciripind

haotic,

zburând de pe o creangă pe cealaltă.
Încercând să le liniștesc, le-am adus
din bucătărie puțină pâine și le-am

Alături, câteva lalele îmbobocite stau

aruncat-o pe jos, ca să o mănânce.

semețe în bătaia razelor soarelui,

M-am minunat când le-am văzut cum

zâmbind parcă câtorva gâze care se

au coborât toate, fără teamă, ca să
mănânce.
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Am pășit apoi pe aleea de lângă casă și am zărit pe marginea gardului un porumbel
alb, care parcă îmi zâmbea și se părea că ar fi dorit să-mi spună: Zâmbește și tu,
copile, uite că vine primăvara! Am zâmbit și eu la rândul meu și, cu o poftă de viață
imensă, pe care mi-au transmis-o păsările și natura, mi-am pus în gând să fac, în
cel mai scurt timp, o drumeție, pentru că nimic nu-i mai frumos decât să vezi cum
natura și viețuitoarele revin la viață. Ce mai, primăvara se apropie cu pași repezi și
vreau să mă bucur de ea cât mai mult cu putință!

Tărâmul colorat
David Miroiu – clasa a IX-a C

Păsările se întorc din țările calde

Copiii sărbătoresc venirea primăverii

și ciripesc cu glasul lor minunat.

cu mărțișoare, oferite în dar de

Copacii înverzesc și înveselesc

1 Martie, iar de 8 Martie este

cărările pădurilor. Vântul își face

Ziua Mamei.

A venit primăvara! Zăpada cea

apariția din când în când, adiind

albă s-a topit, iar florile au

prin frunziș și prin flori. Albinele

Peisajul multicolor îți dă o stare de

început să iasă de sub stratul

zumzăie

polenul

bucurie și de entuziasm. Primăvara

gros de zăpadă.

florilor parfumate. Picăturile de

lasă cele mai frumoase amintiri.

ploaie umezesc petalele florilor.

Curcubeul își face apariția după

Sărbătorile

sunt

picăturile calde de ploaie. Primăvara

Paștele.

este cu adevărat cel mai frumos

Animalele se bucură de iarba

anotimp, pe care îl putem numi și

Primăvara este cel mai minunat
și mai înflorit anotimp, în care
ghioceii își fac apariția sub
razele calde ale soarelui, care
mângâie pământul.
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minunate,

amețite

de

primăverii
mai

ales

proaspătă și verde de pe dealuri și

„tărâmul colorat“.

de pe câmpii.
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Gânduri de primăvară
Primăvara renașterii a sosit! Un
anotimp îndrăgit de toată lumea. Acum
toate poveștile încep să se transforme
și să capete o altă aură. Totul se
transformă zilnic. Natura ne șoptește
că există viață! Primăvara apar ghioceii
și alte multe îndrăgite flori, care
alcătuiesc un covor multicolor.
În văzduh păsările scot triluri de
renaștere. Mugurașii sunt dezmierdați
de soare și încep să se umfle de
bucurie și de multă blândețe. Este
peste tot frumos și este fericire!
Florin Țuțulea, clasa a IX-a C

A sosit primăvara, iar eu sunt foarte
bucuros, deoarece așteptam de mult
acest anotimp. Razele soarelui se aștern
ușor pe florile care d-abia au ieșit la
iveală. E o zi așa de minunată, încât toți
oamenii parcă zburdă de fericire.
Marian Stoica, clasa a IX-a C
Primăvara este anotimpul care readuce
totul la viață. Este un anotimp verde care
aduce multe zâmbete pe fețele
oamenilor. Totul revine la viață, copacii
își dau jos veșmintele cele cristaline de
iarnă și se îmbracă cu podoabe noi și
colorate. Florile au început să prindă și
ele culoare, de parcă cineva le-ar fi pictat.
Stolurile de rândunici au început să apară
pe cerul albastru și senin. Soarele își
aruncă mii de raze pe pământ. Totul este
verde și frumos, pentru că totul a revenit
la viață.

Zăpada s-a topit, iar florile au
început să înflorească. Primăvara este
cel mai frumos anotimp, deoarece
vremea începe să se încălzească, iar
razele soarelui mângâie pământul
înverzit și florile.

A sosit primăvara! Soarele strălucește pe
cer. Vestitorii primăverii sunt ghioceii
care tocmai au scos capetele din zăpadă.
Pretutindeni este alb! Din grădină vine un
miros îmbietor de la zambilele, lalelele și
bujorii înfloriți.

Păsările încep să cânte cu glasul lor
frumos și subțire. Ca orice anotimp,
primăvara are avantajele ei. În martie
sunt zilele de 1 Martie și de 8 Martie. Pe
1 Martie tradiția spune că trebuie să le
oferi mărțișoare fetelor, iar pe 8 Martie
este Ziua Mamei. De obicei, copiii
cumpără câte un cadou pe care îl
dăruiește mamei ca semn al iubirii pe
care o poartă pentru aceasta.

Primăvara este Ziua Mărțișorului în care
fetele primesc de la băieți mici simboluri
ale venirii primăverii.
De asemenea, este și Ziua Mamei, așa că
în această zi m-am trezit de dimineață și
i-am cumpărat mamei un buchet
parfumat de zambile și o ciocolată.
Mama a fost foarte încântată de
cadourile primite, ca recompensă pentru
că are tot timpul grijă de mine. Primăvara
este anotimpul în care nu numai florile, ci
și oamenii înfloresc.

Răzvan Lixandru, clasa a IX-a C

Andrei Marin, clasa a IX-a C

Marian Stoica, clasa a IX-a C
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Primăvara este cel mai iubit anotimp din
an, deoarece frigul dispare și căldura
începe să-și facă simțită prezența.
Copacii se împodobesc, florile înfloresc,
păsările revin din țările calde și animalele
ies din hibernare. Din păcate, tot acum, și
țânțarii își fac apariția. Cu toate acestea,
parcurile sunt pline de copii, însoțiți
de adulții veseli că a venit primăvara.
Rândunelele ciripesc, iar ecoul lor
se aude peste tot. Oamenii și animalele
se bucură împreună de sosirea
minunatei primăveri!
Sebastian Ioniță, clasa a IX-a D

Primăvara tocmai a sosit, iar primele ei
semne se arată. Păsările se reîntorc și își
cântă melodiile preferate, iar cucul își
strigă numele mai frumos ca niciodată.
Ghioceii încep să răsară și își întind
brațele fragile și verzui pe care soarele le
ajută să fie cât mai frumoase. Primăvara
aduce bucurie și fericire întregului
pământ. Soarele, stăpânul absolut al zilei,
ne mângâie cu razele lui. Câtă frumusețe
și veselie peste tot! Pe cerul albastru
dansează fluturași și zboară liber
păsările. Hărnicuțele albine adună în
cupele lor aurite miere din florile
înmiresmate.

A venit primăvara! În sfârșit florile au
început să apară de sub stratul de
zăpadă care aproape s-a topit. Primăvara
este cel mai minunat și înflorit anotimp.
Ghioceii își fac apariția, iar razele soarelui
mângâie pământul.
Primăvara este anotimpul meu preferat,
deoarece nu este nici frig, nici cald și
merg cu toată familia la pădure. Acolo ne
jucăm cu mingea, ne relaxăm pe iarba
cea verde și curate. Primăvara aduce
multă bucurie în sufletele noastre.

Anotimpul primăvara este cel al
dezmorțirii naturii. Copacii înverzesc,
ghioceii încolțesc, florile aștern un covor
multicolor. Păsările călătoare se reîntorc
din țările îndepărtate, iar animalele se
trezesc din hibernare și își reîncep goana
după mâncare. Primăvara este cel mai
frumos și mai vesel anotimp!
Alice Niculae, clasa a IX-a D

Pot observa îndeaproape cum răsar
diverse plante de sub stratul gros de
frunze moarte și mă pot relaxa pe iarba
proaspăt înverzită. De asemenea, pot
asculta cu încântare trilurile păsărilor
care se odihnesc în frunzișul des al
copacilor. Este minunat să respiri aerul
primăverii, atât de curat și de înmiresmat!

Samir Papaleț, clasa a IX-a D

Primăvara este cel mai frumos anotimp
al anului, iar natura dovedește acest
lucru. Îmi place primăvara deoarece este
plină de viață și de culoare. Pentru mine
este cel mai frumos anotimp!

Marian Matei – clasa a IX-a D

Cristian Gheorghe, clasa a IX-a D
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A venit primăvara, un anotimp luminos și
multicolor! Acum înfloresc pomii, dar
apar și florile de sezon: ghioceii,
zambilele, narcisele și freziile. Primăvara
este unul dintre anotimpurile mele
preferate, deoarece mă pot bucura de
renașterea naturii, dar și de excursiile la
pădure împreunăcu familia.
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Provocarea zilei de
8 martie…

Prof. Prodan Mihaela

Cu toții știm cât de importantă este ziua
de 8 martie… Încă mai sunt discuții dacă
această zi este dedicată femeii sau doar
mamei, mulți argumentând că pe 1
martie sărbătorim femeia, iar pe 8 martie
ne concentrăm asupra celei mai
importante persoane din viața noastră...
Mama!
Indiferent dacă ne-a dat viață ori ne-a
adoptat, dacă este de fapt bunica sau o
altă persoană feminină foarte apropiată,
mama sau figura maternă care îi ține
locul este prima persoană care ne arată
ce înseamnă iubirea necondiționată.

Ea ne este întotdeauna alături,
este cea care ne cunoaște cel mai bine
calitățile şi defectele, ne ceartă doar
pentru a ne determina să ne descoperim
greşelile şi să învăţam din acestea, ne
şterge lacrimile atunci când cineva ne-a
rănit, ne felicită şi se bucură alături de
noi atunci când avem parte de succes,
este cea care pierde multe ore de somn
pentru a ne veghea atunci când suntem
bolnavi etc.
Ziua de 8 martie este una din zilele în
care ne putem arăta aprecierea faţă de
figura maternă din viaţa noastră, fără a
uita faptul că putem face acest lucru în
fiecare zi, doar printr-un simplu
,,Te iubesc!”
Ziua de 8 martie a devenit o provocare
pentru mulţi tineri şi adulţi, mulţi
alergând după cadoul perfect, indiferent
de tipul acestuia: flori, bijuterii,
produse cosmetice, parfumuri, cutii
sofisticate cu bomboane…

Din fericire, nu s-a renunţat la
felicitările ,,old school”, felicitările
confecţionate din hârtie, creioane
colorate, figurine decupate, plus mesajul
scris de o mână care abia descoperea
taina scrisului… Multe din mamele
noastre au păstrat aceste opere de artă
ca o amintire nepreţuită, o amintire care
le va aduce întotdeauna zâmbetul
pe buze.
Chiar şi astăzi, când site-urile de
socializare aproape au înlocuit aceste
opere de artă, întâlnim oameni simpli,
chiar şi vedete care se mândresc cu
felicitările create de copiii lor.
Personal, eu sunt unul din copiii care
confecţionau aceste felicitări, când se
apropia ziua de 8 martie, întotdeauna
încercam să creez un desen cât mai
frumos şi colorat, apoi mă străduiam
să-mi găsesc cuvintele pentru a obţine
mesajul perfect.

Astăzi,
datorită
tehnologiei,
avem
la
dispoziţie o multitudine de mesaje pe care le
putem folosi pentru felicitările noastre, dar
aceste mesaje nu sunt originale, nu sunt
personalizate. Este foarte important ca elevii de
astăzi să fie originali, să înveţe să-şi exprime
sentimentele, să înţeleagă că uneori adevărul
este cea mai bună sursă de inspiraţie. Am
lansat o astfel de provocare elevilor mei de
clasa a IX-a, în cadrul unei ore obişnuite de
limba şi literatura română. Le-am spus să
scoată o foaie de hârtie şi să noteze.
5 motive pentru care Mama mea e cea mai
tare. Iniţial am avut o clipă de ezitare, de
teamă, elevii fiind convinşi că urmau să dea
test, dar s-au dezmeticit repede şi au început
imediat să scrie.

Iată răspunsurile primite de la elevii
clasei a IX-a E Prof:
5 Motive pentru a spune ,,Mama mea e
cea mai tare”
1.Este cea mai bună prietenă a mea.
2.Este singura care mă înţelege.
3.Este foarte protectoare.
4.Îmi dă mereu sfaturi bune.
5.Este îngăduitoare.
Georgiana D.
1.Mă ascultă atunci când am probleme.
2.Este foarte înţelegătoare.
3.Nu mă ceartă foarte des.
4.Îmi dă bani.
5.Îmi oferă tot ce vreau.
Petre C.
1.Întotdeauna îmi ia apărarea.
2.Mă ajută, indiferent de situaţie.
3.Mă lasă să ies cu prietenii.
4.Îmi dă bani de buzunar când are.
5.Îmi oferă sfaturi bune.
Nicoleta Roxana B

34

35

1.Îmi dă mereu un sfat bun, îmi
spune mereu ce este mai bine.
2.Şi-ar da viaţa pentru mine şi
surorile mele.
3.A trecut prin multe şi este un
model pentru mine.
4.Râd, glumesc cu ea, este cea
mai bună prietenă a mea, ne mai
certăm, dar după două minute ne
împăcăm.
5.Este eroina mea.
Maria Ana S.
1.Este foarte curajoasă.
2.Este cea mai blândă femeie.
3.Este singura care mereu mi-a
1.Îmi dă sfaturi când practic

1.Are grijă de mine.

1.Este amuzantă.

fost alături.

sportul meu preferat.

2.Îmi face toate poftele.

2.Îmi dă sfaturi bune.

4.Îmi dă sfaturi bune mereu.

2.Mă iubeşte.

3.Mă răsfaţă şi mă alintă.

3.Este bună la suflet.

5.Este o femeie foarte frumoasă,

3.Ţine cont de dorinţele mele.

4.Mereu îmi este alături.

4.Ne povestim totul, îmi este

cu stil.

4.Este severă cu mine în ceea ce

5.Mă iubeşte şi mă face fericită în

ca o prietenă.

Iolanda P.

priveşte temele pentru şcoală.

orice moment.

5.Mereu mă ajută când am nevoie
Anemona B

5.Iubeşte căţeii.
Mihai E.

Răspunsurile lor demonstrează

de ceva.
Nicoleta M.

1.Îmi dă mereu sfaturi bune.

dragostea faţă de mama lor, o
apreciere care nu are nevoie de o

1.E o fire foarte blândă.

2.Se poartă întotdeauna frumos cu

1.Mereu mă ajută când am nevoie.

zi anume. Spuneţi-le mamelor

2.Este tânără.

mine.

2.Mă iartă mereu.

voastre că le iubiţi, fără a avea un

3.Are mereu bani pentru mine.

3.Merge cu mine peste tot.

3.Îmi dă sfaturi bune.

motiv anume!

4.E o prietenă foarte bună.

4.Mereu mi-a luat apărarea.

4.Îmi ia mereu apărarea.

# Ziua mamei în fiecare zi! #

5.E foarte înţelegătoare.

5.Este o mamă de nota 100.

5.Întotdeauna ştie ce să spună ca

Sebastian I

Maria S.

să mă facă să mă simt mai bine.
Florentina G.
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Gânduri de 8 martie

Marian Trandafir: „Mamă ești cea mai

Ionuț Mitoi: „Ești îngerul meu păzitor,

scumpă ființă din viața mea. Îți

umbrela mea atunci când plouă, haina

Prof. Mioara Prundeanu
Elev Ionuț Rafael Mitoi,
clasa a IX- a

mulțumesc că m-ai născut și sunt

ce mă apară de frigul dinăuntrul meu

În data de 1 martie 2019 elevii clasei a
IX-C de la Colegiul Tehnic „Mircea Cel
Bătrân“, la ora de dirigenție, sub
îndrumarea
doamnei
diriginte
Prundeanu
Mioara,
au
realizat
felicitări pentru mămici cu ocazia zilei
de 8 martie.

martie, îți ofer ție, mămica mea, un

Vă împărtășim câteva gânduri ale

mărțișor!“

elevilor din clasa noastră:
Lucian Iordache: „La mulți ani, mamă,
de 8 martie, să ai o viață frumoasă și
multă sănătate!“

sănătos. La mulți ani, mamă!”

și din afară. La mulți ani, mămico!“

David Miroiu: „În această zi de 8
scump „La mulți ani“ și vreau să-ți
spun că te iubesc mult și că sunt
mândru că ești mama mea!“
în

această

zi

frumoasă,

primește în dar un simplu și mirific
Marius Stan: „De 8 martie îți doresc tot
binele din lume, Dumnezeu să iți umple
sufletul

de

bucurie

și

să

te

binecuvânteze. La mulți ani, mamă,
te iubesc!”

urez un călduros „La mulți ani“, te
iubesc, ești totul pentru mine. Când am
avut o problemă tu m-ai ajutat mereu,
de aceea te iubesc și îți mulțumesc!”

Andrei Chiran: „Din depărtări pe aripi
neștiute,

Alexandru Hurmuz: „De ziua mamei îți

Ezechel Ion: „În fiecare zi e ziua ta, îți
doresc să ai doar bucurii, măicuța
mea, icoană în suflet îmi ești, te
prețuiesc și îți spun, cu drag, un
sincer: te iubesc!”
Răzvan Lixandru: „În această zi minunată
de 8 martie, mamă, este ziua ta, multe
cuvinte ar fi în zadar, totuși, să știi că ești

Alexandru Constantin: „Dragă mamă, îți

cea mai minunată ființă din viața mea. La

urez o zi frumoasă și însorită de 8 martie și

mulți ani mamă, te iubesc!”

un dulce te iubesc!”
Lazăr Rupă: „Scumpa mea mamă! Vreau să îți
spun în primul rând că îți mulțumesc pentru
tot ce mi-ai putut oferi până acum, îți
mulțumesc pentru iubirea arătată zi de zi,
pentru familia pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Te iubesc foarte mult și îmi pare rău dacă te
supăr uneori. Cu mare drag, fiul tău Lazăr“
Florin Țuțulea: „De 8 martie se sărbătorește
ziua mamei, eu îi doresc o primăvară
frumoasă cu mulți ghiocei și pomi înfloriți,
pentru cea mai frumoasă și înțeleaptă
mamă un sincer La mulți ani!“
Robert Dănilă: „Dragă doamnă dirigintă, vă
doresc ”La mulți ani!” de 8 martie, să fiți
sănătoasă și să știți că pentru mine sunteți
ca o a doua mamă. Vă rog frumos să mă
iertați dacă v-am supărat câteodată, dar să
știți că îmi pare rău și că vă iubesc!”

De asemenea, ea vine ca o oază de întărire
trupească și sufletească pentru vremea Postului
Mare, pentru că este o sărbătoare a bucuriei,
care anunță începutul mântuirii.
Cea mai veche reprezentare a Bunei Vestiri este
fresca din catacomba Priscillei din Roma, datată
de arheologi din secolul al II-lea. Aceasta îl
înfățișează

pe

Arhanghelul

Gavriil

lângă

Fecioara Maria, care îl ține deja pe Prunc în
brațe. Buna Vestire este pictată în bisericile
ortodoxe pe iconostas, în registrul praznicelor
împărătești,

fiindcă

este,

de

fapt,

icoana

zămislirii de la Duhul Sfânt a Fiului lui
Dumnezeu în pântecele Preacuratei Fecioare.
Scena apare pe ușile împărătești prin care ni se
aduce la sfintele slujbe, în forma cea mai deplină
vestea cea bună a mântuirii noastre.
Sursa online:
www.ziarullumina.ro

Buna Vestire

Mare.

Ea a fost așezată în ziua de 25 martie,

Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes, 431)

cu nouă luni înainte de Nașterea

a condamnat erezia nestoriană, care

Domnului, pentru că acum are loc

diminua rolul Maicii Domnului, și i-a

zămislirea dumnezeiescului Prunc în

recunoscut două calități esențiale:

pântecele Fecioarei Maria. Temeiul

meritul de a-L fi născut pe Fiul lui

scripturistic al sărbătorii îl găsim în

Dumnezeu și faptul de a fi pururea

primul capitol al Sfintei Evanghelii

fecioară .Ca o urmare firească, Biserica

după Luca. Buna Vestire este cea

a rânduit sărbători în cinstea Maicii

dintâi sărbătoare închinată Maicii

Domnului, iar una dintre cele mai

Domnului, confirmată în documente,

cunoscute este Buna Vestire, care se

iar

prăznuiește

pe

biserica zidită în Nazaret (în secolele

neamul omenesc se pregătește pentru

25 martie. Sărbătoarea Bunei Vestiri

IV sau V), pe locul unde avusese loc

eliberarea de sub robia păcatului și

este rânduită pentru amintirea zilei în

episodul consemnat în Biblie.

a morții.

care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit

Buna Vestire este o sărbătoare foart

împăratul

25 martie

Elevă Abouda Dalia,

clasa a X-a B

Buna

Vestire

constituie

sfârșitul

făgăduințelor pentru venirea lui Mesia
și începutul mântuirii pentru om.
Acum se împlinesc toate profețiile
vechiului

Testament,

iar

prin

acceptarea de către Sfânta Fecioară
Maria a acestei lucrări divine, întreg

Constantin

în

cel

fiecare

an

Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul
Cinstirea

Maicii

Domnului

s-a

dezvoltat în special după acordarea
libertății pentru creștini de către
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lui Dumnezeu

prima

așteptată

mărturie

de

o

ortodocși,

reprezintă

datorită

evlaviei pe care aceștia o au către
Maica Domnului.
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Îmi pare că în ziua aceea, fără excepţie, cu toţii
se simt mai buni, mai speciali. Poate chiar sunt.
Mi-ar plăcea o lume în care oamenii să se
bucure de viaţă şi să accepte că pot deveni mai
buni

cu

cei

din

jurul

lor,

încercând

să

sărbătorească, în sufletul lor, în fiecare zi,
Învierea Domnului. Ar fi, cu siguranţă, o lume
mai frumoasă! Iar ca acest lucru să devină posbil
este suficient ca fiecare dintre noi să creadă.

Creștinii merg la biserică, participă la

Tradiția legată de vopsirea ouălor este

slujbă, iar după încheierea acesteia, ei

foarte veche; se spune că atunci când

primesc ramuri lungi

de salcie. În

un soldat l-a înjunghiat în coastă pe

"Joia cea Mare" oamenii merg după-

Iisus Mântuitorului a început să-i

amiaza la biserica pentru a asculta

picure puțin sânge, iar când Fecioara

"Cele 12 evanghelii", iar sâmbătă seara

Maria a mers la crucea pe care era

aceștia merg la biserică, cu lumânări

răstignit, a pus un coș cu ouă, iar

aprinse, fiind prezenți la una dintre

sângele

Sărbătoarea Paștelui aduce, mereu, în

cele mai importante slujbe din timpul

peste acestea.

sufletele

anului. Dimineața, devreme, merg din

Paștele - Sărbătoarea
Învierii, a miracolului,
a luminii și iubirii
divine

Elevă Abouda Dalia,
clasa a X-a B

oamenilor

credincioși

o

lui

Iisus

a

curs

bucurie de nedescris. Creștinii spun ca

nou

Dupa

De la Învierea Domnului pâna la

Paștele

terminarea slujbei, merg la casele lor;

Înălțarea Domnului, creștinii se salută

sărbătoare fiindcă Iisus Hristos, Fiul

mănâncă

cu "Hristos a inviat!" și cu "Adevărat a

lui Dumnezeu, a murit pe Cruce, luând

încondeiate joi, pască, drob și alte

înviat!".

asupra Lui păcatele oamenilor și

preparate. Copiii primesc ouă din

impresionează cel mai mult şi mă

mântuindu-i. Cu exact o săptămână

ciocolată și alte daruri.

surprinde de fiecare dată este bucuria

înainte

este

de

cea

Paște,

"Duminica Floriilor"
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mai

se

importantă

sărbătorește

la

„Casa
ouăle

Domnului".
roșii

vopsite

și

sinceră

Dar

a

lucrul

tuturor

sărbătoresc Paştele.
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care

celor

mă

care

Ziua Pregătitoare pentru Sabat, ši că ,,mâncarea de
Pašte” din Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 18,
se referă la mâncarea mielului pascal, iar nu la
mâncarea din sacrificiile făcute în perioada Zilelor
Pâinii Nedospite.

Despre Paştele catolic
Prof. Prodan Mihaela
Paštele (latină pascha; ebraică ,פסח
pronunțat pessach pentru Paštele
evreiesc, ebraică , פסחאpronunțată
pascha pentru Paštele sau Paštile
creštine; greacă Πάσχα) este o
sărbătoare religioasă anuală de
primăvară cu semnificații diferite,
întâlnită în creštinism ši iudaism.
Semnificaţie
Paštele reprezintă una dintre cele mai
importante sărbători anuale creštine, care
comemorează evenimentul fundamental
al creštinismului, Învierea lui Iisus Hristos,
considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile
creštine, în a treia zi după răstignirea Sa
din Vinerea Mare. Data de început a
Paštilor marchează începutul anului
ecleziastic creštin.
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Există unele culte creštine care nu
sărbătoresc Paštele, acestea fiind:
Martorii lui Iehova ši Adventištii de Ziua
a Šaptea.
Noul Testament leagă Cina cea de taină
ši crucificarea lui Iisus de Paštele
evreiesc ši exodul din Egipt. Iisus s-a
pregătit pe el însuši ši pe discipolii săi
pentru moartea sa în timpul Cinei, dând
mesei de Paštele evreiesc un nou
înțeles. El a identificat pâinea ši cupa
de vin drept corpul său care va fi
sacrificat ši sângele său care urma să
fie vărsat. În Întâia Epistolă a lui Pavel
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel,
Capitolul 5, el spune: ,,Curățiți aluatul cel
vechi, ca să fiți frământătură nouă,
precum ši sunteți fără aluat; căci Paštile
nostru Hristos S-a jertfit pentru noi.“,
făcând referire la tradițiile Paštelui
evreiesc ši identificându-se cu mielul
Pascal.

O
interpretare
în
Evanghelia după Ioan
este că Iisus, mielul
pascal, a fost crucificat
aproape în acelaši timp
cu sacrificiul ritual al
mieilor în templu, în după
-amiaza celei de a 14-a zi
de
Nisan.
Această
interpretare nu concordă
cu
cronologia
din
Evangheliile sinoptice. Se
presupune că ,,pregătirea
Paštelui” din Sfânta
Evanghelie după Ioan,
Capitolul 19, se referă
literar la cea de a 14-a
zi de Nisan (Ziua
Pregătitoare
pentru
Pašte) ši nu în mod
necesar la ziua de vineri,
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Obiceiuri de Paști
 Cel mai răspândit obicei creštin de Pašti este
vopsirea de ouă rošii, a căror prezență este
obligatorie pe masa de Pašti, deši în prezent se
vopsesc ouă ši de alte culori (verzi, albastre, galbene
etc.). În folclorul românesc există mai multe legende
creštine care explică de ce se înrošesc ouă de Pašti
ši de ce ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii
Domnului. Una dintre ele relatează că Maica
Domnului, care venise să-ši plângă fiul răstignit, a
ašezat cošul cu ouă lângă cruce ši acestea au fost
înrošite de sângele care picura din rănile lui Iisus.
 Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară
ši alte mâncăruri tradiționale: pască, cozonac, drob.
 În câteva sate făgărăšene, în Lunea Luminată se
sărbătorešte cel mai harnic fecior din sat, prin
obiceiul agrar ,,Plugarul”.
 Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Pašti
trebuie să mănânce toți membrii familiei, pentru a fi
întotdeauna o familie unită.
 Dacă ai ciocnit un ou cu două gălbenušuri în prima zi
de Pašti, pregătešte-te de nuntă. O vorbă veche din
bătrâni spune că ai să te însori în acel an.
 În mai multe sate din Moldova, tradiția cere să ne
spălăm pe față cu apa dintr-un vas în care au fost
puse flori, bani ši un ou rošu. Astfel vom fi rumeni
precum oul rošu, bogați ši sănătoši. Potrivit
aceluiaši obicei, cel care se spală ultimul din acest
vas ia banii.
 Bucovinenii ciocnesc ouăle încondeiate „cap cu cap” în
prima zi de Pašti. Abia din a doua zi ei le ciocnesc ši
„dos cu dos”.
 În unele sate moldovenešti se spune că cel al cărui
ou nu se sparge de Pašti îši va găsi sfâršitul înaintea
celuilalt. Pe de altă parte, dacă spargi oul, vei fi
voinic tot anul.
 O altă tradiție de pe malurile Prutului cere ca oul de
Pašti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate
neapărat pe drum.

ştiu care are cea mai mare trecere la băieţii din
comunitate.
Pentru copiii din riturile romano-catolice, reformate şi
evanghelice, de Paşte vine Iepuraşul care ascunde
ouăle colorate prin curţile caselor. Astfel că, în
dimineaţa primei zile a Paştelui, cei mici încep goana
după găsirea ouălor colorate, pentru a-şi umple
coşuleţele.

 În Bucovina, fetele tinere merg la

 În unele localități de munte din

biserică în noaptea de Înviere ši spală
limba clopotului cu apă neîncepută.
Apoi, în zori, fetele se spală pe față cu
această apă fiindcă asta le-ar face mai
atrăgătoare pentru flăcăii din sat.
În mai multe zone din Moldova
oamenii pun dimineața un ou rošu ši
unul alb într-un vas cu apă. Apoi se
spală cu apa acea, lăsând câte o
monedă în acel vas. Cei care fac astfel
vor avea obrajii rumeni ši pielea albă
precum cele două ouă, tot anul.
 La întoarcerea acasă, cel care aduce
Lumina Sfântă de la slujba de Înviere
trebuie să facă o cruce din fum pe
grinda ušii pentru ca toată gospodăria
să fie protejată de rele.
 În multe sate din dreapta Prutului,
tinerii iau toaca din biserică ši o duc în
cimitir, unde trebuie să o păzească.
Dacă aceasta e furată, trebuie să dea o
petrecere în cinstea hoților.

Vrancea,
există
tradiții
numite
„vălăritul”, „scrânciobul” sau ,,suratele".
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PAŞTELE CATOLIC
Catolicii din lumea întreagă pot sărbători
Paştele la altă dată decât ortodocšii.
Acest lucru se datorează existenţei a
două calendare care determină data la
care sărbătorim Paştele: calendarul iulian
şi
calendarul
gregorian.
Aceste
documente şi data în care are loc
echinocţiul de primăvară (unii considerau
că echinocțiul are loc în data de 21
martie,
alții
pe
25
martie)
sunt ,,principalele vinovate” pentru
această diferenţă, pentru că există
oregulă prin care se stabilešte data
Paštelui: Sărbătoarea Învierii Domnului
(popular Paște) va fi în prima zi de
duminică, după prima lună plină care cade
după sau de echinocțiul de primăvară. O
altă deosebire este reprezentată de
obiceiurile catolicilor de Paşte

Împodobirea brazilor şi
stropitul de Paşte
În anumite zone din
Transilvania, în Sâmbăta
Patimilor,
băieţii
împodobesc brazii cu
panglici colorate, iar
seara,
la
lăsarea
întunericului, tinerii se
strecoară în curţile
fetelor de măritat şi
agaţă panglicile în brazii
de la poartă.
Fetele, care la rândul lor
pândesc la ferestre, ştiu
pe cine vor răsplăti la
stropit, în prima şi a
doua zi de Paşte. După
numărul de crenguţe
primite, fetele din sat
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Cel mai cunoscut obicei la germani şi maghiari, pe
lângă încondeiatul ouălor roşii sau a modernului
iepuraş, este cel al mersului cu stropitul sau udatul.
Obiceiul îşi are originea în perioada precreştină, ca
simbol al vieții ši fertilității, ši se practică în amintirea
faptului că evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus
care le aduceau vestea Învierii. La început, stropitul se
făcea cu apă, ulterior aceasta a fost înlocuită cu
parfum. Apa este simbolul purificării încă din
precreştinism, iar faptul că apa provine din fântâni a
dus la obiceiul împodobirii cu ouă a fântânilor din
satele locuite de nemţi. Stropitul este practicat de
popoarele cu origine germanică în amintirea zeiţei
fertilităţii şi a primăverii. Această zeiţă se numea
„Ostera”, denumire din care provine şi „Ostern” – Paşte.

Polonia
Aici se servešte o mâncare tradițională: miel făcut din
unt. Şi nu exagerăm, este exact ce vă închipuiți: un miel
realizat integral din unt.
Cipru
Aici avem parte de o tradiție mai violentă, o tradiţie ce
implică bătaie ši foc. Au loc bătăi între oamenii din
acelaši cartier ši focuri de tabără realizate din resturi
lemnoase. Cartierul care face focul cel mai mare este
declarat câštigător.
Filipine
Aici există obiceiul ca în Săptămâna Patimilor unii
filipinezi să se lase biciuiți cu bețe de bambus ši lame
ascuțite, repetând supliciul la care a fost supus Iisus
înainte de răstignire.
Cehia, Slovacia și unele zone din România
În preajma Paštelui, un obicei vechi era ca fetele să fie
stropite cu apă de către băieți, iar cel mai drăguț băiat
primea în schimb un ou frumos ornat sau bani.
Obiceiul stropitului se păstrează şi
astăzi, modernizându-se odată cu
trecerea timpului. Dacă în trecut se
folosea apă, astăzi se foloseşte parfum
sau apă de colonie. Băieţii adunaţi în
grupuri merg la fete acasă a doua zi de
Paşte, unde întreabă părinţii fetelor
dacă primesc cu udatul, în timp ce
rostesc o poezie, care diferă de la o
regiune la alta a Transilvaniei.
Tinerii stropesc fata cu parfum, după
care sunt cinstiţi cu ouă roşii, băutură şi
prăjituri. La comunitatea germană de
religie romano-catolică, şi bărbaţii
căsătoriţi pot să stropească femeile
şi fetele.
Au prioritate rudele sau persoanele cu
care există relaţii de prietenie. Pentru
germanii catolici, stropitul simbolizează
dorinţa de bunăstare şi beatitudine.

48

Alte obiceiuri de Paști
Este adevărat că pentru catolici
şi ortodocşi, Paştele este o sărbătoare
de familie, o sărbătoare a comunităţii.
Totuşi, există ţări în care sărbătorile
pascale au la bază obiceiuri
oarecum ciudate.
Norvegia
Norvegienii petrec Paštele în familie,
vizionând filme cu crime misterioase.
Programele televiziunilor norvegiene
suferă modificări în această perioadă ši
includ în grilă filme cu crime.
Astfel, familiile petrec timpul împreună
ši pot descoperi cine este criminalul
misterios.
În săptămâna premergătoare Paštelui,
totul este închis: bănci, magazine, orice
activitate încetează.

Magazinele se redeschid
în sâmbăta dinaintea
Paštelui
pentru
ca
oamenii să-ši poată
cumpăra floricele pentru
a le mânca în timp ce
vizionează filmele cu
crime misterioase.
Danemarca
Paštele este o ocazie
perfectă pentru copii.
Aceštia se deghizează
în vârcolaci ši vrăjitoare
ši merg din ušă în ušă
ca să ceară bomboane.
În schimb, gazdele
mărinimoase primesc o
ramură
de
salcie
decorată, pentru că se
spune că poartă noroc
să primešti un băț de la
o vrăjitoare.
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Insulele Bermude
De Pašte, tradiţia presupune înălțarea unor zmeie
foarte frumoase, confecționate cu migală, manual, timp
de câteva săptămâni.După aceea, ele vor fi
dezmembrate tot manual.
Franța
În localitatea Haux, locuitorii fac o omletă din 4500 de
ouă din care sunt hrănite peste 1000 de persoane.
Fiecare familie aduce ouă ši participă la preparea
omletei pentru micul dejun, prânzul şi cina de a doua zi.
Noua Zeelandă
În timp ce în alte țări sunt vânate ouăle aduse de
iepuraš, în Noua Zeelandă sunt vânați chiar iepurii,
peste 500 de vânători plecând în căutarea lor.
Surse online:
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Paşti;
 www.historia.ro;
 comunitatea-spirituală.ro;
 www.eva.ro/divertisment;
 Imaginile au fost preluate de pe www.google.ro/
imagini.

Credincioșii ies din biserica cântând, purtând steaguri
bisericești (prapori), icoane, lumânări și Evanghelia.
Aceștia ocolesc biserica și se întorc în fața ușilor
principale ale bisericii. În practica greacă, antiohiană și
românească, acum se citește Evanghelia.
După ce se termină procesiunea, ușile sunt deschise și
credincioșii intră în biserică, care este luminată și
împodobită cu flori.
Preoții au veșminte albe, simbolul hainelor strălucitoare
ale învierii de obște. Icoana Învierii Domnului este
așezată în mijlocul bisericii, acolo unde mai înainte a
fost epitaful, care este o bucată de pânză pe care este
înfățișată scena punerii în mormânt a Mântuitorului.

Învierea Domnului
Sfintele Paști
28 aprilie 2019
Prof. Irina Dumitrescu-Hmelnițchi
Sfintele Paști este sărbătoarea Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos. Paște
este transcrierea cuvântului grec Πάσχα,
care, la rândul lui, este transcrierea
ebraicului pesach, ambele cuvinte
însemnând trecere sau traversare,
referindu-se la trecerea de la moarte la
viață a credincioșilor ortodocși prin
Învierea Domnului Iisus Hristos.
Învățătura ortodoxă despre Învierea
Domnului nu este separată de întreaga
lucrare derăscumpărare, de apropiere
a omului de Dumnezeu, de care
omul s-a îndepărtat din cauza căderii în
păcat a protopărinților Adam și Eva și
din cauza propriilor păcate. Prin
urmare, învățătura ortodoxă este
indisolubil legată de răstignirea, de
moartea Mântuitorului pe cruce și de
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Această icoană Îl arată pe Hristos deschizând porțile
iadului și eliberându-i pe Adam și Eva din robia morții.

Învierea Sa, așa că lucrarea de
răscumpărare pe care a făcut-o
Dumnezeu prin Fiul Său întrupat este
unitară, după cum mărturisim și în Crez.
Învierea Domnului Iisus Hristos din
morți este centrul credinței creștine
ortodoxe:
Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
credințavoastră, spune apostolul Pavel
(I Corinteni 15, 17).
Domnul Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a
întrupat pentru noi și a noastră
mântuire, a suferit, a fost dat la moarte
și a treia zi a înviat din morți (Crezul).
Sărbătoarea este precedată de
douăsprezece săptămâni de pregătire,
care sunt împărțite în: duminicile
premergătoare postului, Postul mare și
Săptămâna Patimilor.

Credincioșii încearcă să
parcurgă această
perioadă cu smerenie,
iertare, împăcare,
rugăciune, post,
generozitate și studiul
elementelor credinței. La
sosirea sărbătorii, se țin
mai multe slujbe
îmbinate într-una
singură. Slujba Învierii
este alcătuită în timp de
Sfinții Părinți ai Bisericii,
și în special de sfântul
Ioan Damaschinul (†
748) pentru unele părți
esențiale, cum ar fi
Canonul Paștilor și
Stihirile Paștilor. Slujba
învierii începe în
Sâmbăta Mare, cu o
procesiune care are loc
la miezul nopții.

51

Preotul spune de mai multe ori către credincioși:
Hristos a înviat!, iar credincioșii răspund: Adevărat a
înviat! și cădește icoanele și poporul.
După intrarea în biserică, se cântă canonul pascal al
Sfântului Ioan Damaschinul împreună cu troparul
Învierii ca refren repetat frecvent:
Hristos a înviat din morți,
cu moartea pe moarte călcând,
și celor din morminte viața dăruindu-le!
Slujba se termină cu stihira pascală:
Ziua învierii! Și să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe
altul să ne îmbrățișăm. Să zicem: fraților și celor ce ne
urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Și așa să
strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe
moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le !
După cântarea Ceasurilor Sfintelor Paști, preotul citește
predica de Sfintele Paști a Sfântului Ioan Gură de Aur,
din care amintim câteva fragmente:
Gustați toți din ospățul credinței; împărtășiți-vă toți din
bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă,
că s-a aratăt Împărăția cea de obște. Nimeni să nu
se tânguiascâ pentru păcate, că din mormânt iertare
a răsărit.

Adesea, feluri de mâncare care au fost oprite în
perioada postului, sunt aduse în coșuri pentru a fi
binecuvântate de preoți. Acestea sunt, de obicei: ouă,
brânză, carne, prăjituri.
Toate acestea, sunt apoi mâncate după Sfânta
Liturghie. În cultul grec, după Liturghie, se mănâncă
supă de miel sau alte mâncăruri cu carne de miel. În
cultul slav sunt împărțite mâncăruri care au fost
binecuvântate înainte.
În România, există tradiția de a sfinții pâine numită
Paști. Această pâine este sfințită la Liturghia din
Sâmbăta Mare sau spre sfârșitul Sfintei Liturghii din
ziua de Paști ca simbol al Mântuitorului Hristos cel
Înviat, Care este Pâinea Vieții Eterne coborâtă din Ceruri
și care ne hrănește cu hrana milei Sale divine.
Această pâine, stropită cu vin, este împărțită
credincioșilor în loc de anafură și se mănâncă
dimineața înainte de orice altceva pe toată durata
Săptămânii Luminate.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că
ne-a
izbăvit
pe
noi
moartea
Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a
fost ținut de ea. […]
Unde-ți este, moarte, boldul? Unde-ți
este, iadule, biruința? Înviat-a Hristos și
tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos și
au căzut diavolii. Înviat-a Hristos și se
bucură îngerii. Înviat-a Hristos și viața
stăpânește. Înviat-a Hristos și nici un
mort nu este în groapă; că Hristos,
sculându-Se din morți, începătura celor
adormiți S-a făcut. Lui se cuvine slava
și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.
Apoi, urmează Sfânta Liturghie care
începe cu cântarea, încă o dată, a
troparului Învierii, urmat de versuri din
psalmi de slavă adusă lui Hristos.
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Apoi, troparul este repetat. Versetul din
Epistola către Galateni a Sfântului
Apostol Pavel: Căci, câți în Hristos v-ați
botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat
(Galateni 3:27) înlocuiește trisaghionul
(rugăciunile zilnice începătoare).
De asemenea, se citesc fragmente din
Faptele Apostolilor, care constau în
primele nouă versete. Apoi se citesc
primele șaptesprezece versete din
Evanghelia după Ioan.
După aceea, continuă Liturghia
Sfântului Ioan Gură de Aur ca de obicei.
Troparul Învierii se cântă pe parcursul
întregii slujbe și în timpul împărtășirii
credincioșilor.
Pentru
creștinii
ortodocși, Împărtășirea în ziua Sfintelor
Paști este foarte importantă.

Astfel, toți credincioșii
care s-au spovedit și au
fost dezlegați de către
preotul duhovnic ca să se
împărtășească primesc
Trupul
și
Sângele
Domnului Iisus Hristos
după ce participă la
Slujba Învierii.
Pentru
ortodocși,
sărbătoarea
Sfintelor
Paști nu este numai o
rememorare
a
zilei
istorice
a
Învierii
Mântuitorului, ci este și o
cale de a înțelege scopul
vieții creștine, o gustare a
Împărăției
viitoare
veșnice a lui Dumnezeu.
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De asemenea, credincioșii schimbă între ei sau
ciocnesc ouă vopsite în roșu, unul dintre credincioși
spunând: Hristos a înviat!, iar celălalt răspunzând:
Adevărat a înviat! Oul roșu simbolizează viața cea
nouă, primită prin Sângele Mântuitorului.
Sursa online: www.ro.orthodoxwiki.org .

Din timpuri străvechi, ramurile de finic erau considerate
simbol al biruinţei.
Romanii, de pildă, obișnuiau să-și întâmpine câștigătorii
la întreceri sau biruitorii în războaie cu ramuri de finic.
Evenimentul Intrării Domnului în Ierusalima fost
prăznuit din zorii Bisericii creștine, existând mărturii în
acest sens la Sfântul Ioan Gură de Aur (†407), de
Sfântul Epifanie de Salamina (†403), de Sfântul Chiril al
Alexandriei (†444), care au scris omilii (predici) la
această sărbătoare. În secolul al V-lea se celebra deja
în capitala imperiului, Constantinopol, când împăratul și
curtea sa participau la procesiunea solemnă ce avea
loc în Duminica Intrării în Ierusalim.
Pe tot parcursul procesiunii care se desfășura pe
străzile orașului, credincioșii intonau frumoase cântări
compuse de imnografi precum Andrei Criteanul, Teodor
Studitul sau Iosif Studitul. Obiceiul ca însuși împăratul
să participe la procesiunea din Duminica Floriilor a fost
urmat și de curțile domnești din Țările Române.

Intrarea
Domnului în
Ierusalim
14 aprilie 2019
Prof. Irina DumitrescuHmelnițchi

Intrarea Domnului în
Ierusalim, cunoscută
și sub numele de
Duminica Stâlpărilor
este unul din Praznicele
Împărătești ale Bisericii
Ortodoxe, care este
celebrat în Duminica
dinaintea Paștilor.
Cu câteva zile înainte de
răstignirea Sa, Domnul
Iisus Hristos a fost
primit de mulțimile care
Îl slăveau și Îl cinsteau,
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la intrarea Sa în
Ierusalim, călare pe un
mânz de asină
(măgăruș), ca pe Mesia
și Împăratul lui Israel.

cu finic, de-a lungul
vremii și în funcție și de
clima țării respective
s-au folosit și alte ramuri
(măslin, mirt, liliac).

La Intrarea în Ierusalim,
Hristos a fost întâmpinat
de mulțime de bărbați,
femei și copii, care
purtau în mâini ramuri
verzi de finic şi își
manifestau bucuria,
strigând: Osana!
Binecuvântat este cel ce
vine întru numele
Domnului, Împăratul lui
Israel!

În țara noastră este
obiceiul să se aducă la
biserică și să se
binecuvânteze ramuri de
salcie (numite, cu un
nume mai vechi, și
stâlpări, de unde
denumirea de Duminica
Stâlpărilor), care
amintesc de cele cu care
a fost întâmpinat
Mântuitorul la intrarea Sa
în Ierusalim.

Deși în Noul Testament
se spune că Mântuitorul
Hristos a fost întâmpinat

La sfârșitul Sfintei
Liturghii, preotul rostește

asupra lor o rugăciune de
binecuvântare, apoi le
stropește cu agheasmă,
sfințindu-le, apoi le
distribuie credincioșilor,
care împodobesc cu ele
icoanele, păstrându-le
cu grijă.
La Intrarea în Ierusalim
acestea capătă o
semnificație mult mai
bogată: arată mai
dinainte biruința lui
Hristos asupra morții.
Pentru acest motiv, în
iconografie, martirii sunt
reprezentați, de multe
ori, ținând în mâini ramuri
de finic.
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Numele popular de Florii păstrat pentru praznicul
Intrării Domnului în Ierusalim provine de la numele
sărbătorii antice romane (păgâne) a primăverii, Floralia,
care se desfășura în antichitate cam în perioada în care
astăzi se sărbătorește Intrarea Domnului în Ierusalim.
Troparul care se cântă în ziua Intrării Domnului în
Ierusalim este:
Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta
încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule.
Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței
purtând,
Ție, Biruitorului morții, strigăm:
Osana Celui dintru înălțime!
Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.
Această sărbătoare, împreună cu Sâmbăta lui Lazăr, fac
trecerea de la perioada Postului Mare – care ia sfârșit în
seara de vineri care precedă Sâmbăta lui Lazăr – la
Săptămâna Mare, a Patimilor și a Învierii Mântuitorului.
Surse online: www.ziarullumina.ro;
www.ro.orthodoxwiki.org .

Comme vous le savez, au cours de cette journée les
enfants essayent de coller également au dos de
nombreux gens des affiches en forme de poisson.
Les „cloches volantes”
Les „cloches volantes” ou "Flying Bells" est une autre
tradition rigoureusement respectée. On croit que, lors
du Vendredi Saint, les cloches emportent avec elles, au
Vatican, la douleur de ceux qui ont pleuré la crucifixion
du Fils de Dieu. Les mêmes „cloches volantes” sont de
retour le premier jour de Pâques, apportant avec elles
d'innombrables oeufs en chocolat.
Pour cette raison, en commençant par le Vendredi Saint
et jusqu’au premier jour de Pâques, les cloches ne
sonnent plus.

La célébration
des Pâques
en France
Prof. Măldărăşanu
Arthur
Comme en Roumanie,
en France, le jour de
Pâques représente la
fête la plus importante
du calendrier liturgique
chrétien et est, donc,
célébré avec solennité.
N’oubliez pas que la
France est un pays
catholique et que, de ce
point de vue, les
traditions
religieuses
concernant la fête de
Pâques diffèrent de
celles de notre pays.
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Notons aussi que le mot
Pâques s’écrit au pluriel,
car la fête de Pâques
chrétienne est multiple.
En
plus
de
la
Résurrection, elle célèbre
aussi la Cène (dernier
repas de Jésus avec ses
apôtres) et la Passion du
Christ (les événements
qui ont accompagné sa
crucifixion).
Durant cette période les
magasins et les maisons
sont merveilleusement
décorées
avec
des
lapins, poussins, oeufs
colorés, poissons de
chocolat et cloches.

Je vous présente par la
suite quelques traditions
spécifiques de la fête de
Pâques en France ainsi
que leurs signification
symbolique.
Le „nid” de Pâques
Le premier jour de
Pâques, très tôt le
matin, les enfants se
dirigent vers le «nid»
qu’ils ont créé dans la
cour à l’occasion des
Pâques et trouvent des
oeufs
spécialement
préparés pour eux.
Même si cela semble
difficile à croire, le
symbole du lapin est
remplacé en France

avec des poissons de
chocolat et aussi des
cloches. Le symbole du
poisson est aussi lié à
la Fête des Farces
(poisson d'avril).

Le roulement d’oeufs durs
Le „roulement en pente d'oeufs durs” est une autre
tradition très appréciée par les enfants en France.
L’oeuf qui «résiste» à la fin de la route est considéré
comme «l'œuf gagnant." Celui-ci symbolise la pierre qui
a été enlevée du tombeau du Seigneur.
Surse online:
https://www.ohmymag.com/religion/paques-dateorigine-et-signification-de-la-fete_art108329.html .

La cel de-al doilea eveniment, de la ora 18.00, sunt invitați
Denisa Comănescu, Ioana Crăciunescu, Nora Iuga, Horia
Gârbea, Ion Mureșan și Eugen Suciu, inserțiile muzicale
aparținând cantautorului Nicu Alifantis. Intrarea este liberă, în
ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile. (www.mnlr.ro/
ziua-internationala-a-poeziei/)
Pe blogul „Cartea de la ora 5“ (www.carteadelaora5.ro)
găsim „7 recorduri stabilite de poeţi şi poezii“, pe care le
redăm mai jos:
1.Cel mai bine vândut poet din toate timpurile: bineînțeles,
dramaturgul și poetul britanic Shakespeare, cu peste 4
miliarde de volume vândute la nivel mondial, după care
urmează scriitorul rus Pușkin.
2.Cel mai vechi poem de dragoste din istorie: este scris de
un poet necunoscut pe o tăbliță de argilă, cu 4000 de ani
înainte de Hristos, pe timpul sumerienilor. În prezent, se
află păstrat la Muzeul Arheologic din Istanbul.
3.Cel mai vechi poem epic din istorie: Epopeea lui Ghilgameş,
cu o vechime de peste 2000 de ani înainte de Hristos, din
timpul Imperiului neosumerian.

Ziua internațională a
poeziei - 21 martie
Prof. Irina Dumitrescu-Hmelnițchi
Începând cu anul 1999, UNESCO a
declarat data de 21 martie ca fiind Ziua
internațională a poeziei. Această zi
marchează contribuția deosebită adusă
literaturii de scriitori, de poeți și de
oameni de cultură.
Astfel, prin celebrarea acestei zile se
încurajează creativitatea, poezia ca
formă specială de comunicare între
oameni,
precum
și
transdisciplinaritatea.
În România, primele manifestări legate
de Ziua internațională a poeziei au avut
loc începând cu anul 2005, când
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Fundația Culturală „Orient Latin” și
Asociația Culturală ADSUM a organizat
spectacole pentru a evidenția acest
moment.
Ulterior, începând cu anul 2009,
activitățile legate de promovarea
acestei zile au luat amploare, fiind
susținute de Biblioteca Națională a
României și de Palatul Național al
Copiilor.
Anul acesta, Muzeul Național al
Literaturii Române organizează două
evenimente dedicate Zilei internaționale
a poeziei care vor avea loc la sediul din
Calea Griviței nr. 64-66, în Sala Iosif
Naghiu, la ora 14.00 și, respectiv, ora
18.00, în data de 21 martie. La cel
dintâi eveniment veți putea asculta
poezii din creația poeților Victoria
Milescu, Elena Liliana Popescu,

Liviu Capșa, Dumitru Ion Dincă,
Marian Drăghici, Vasile Poenaru,
Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu și
Radu Sergiu Ruba, acompaniați
muzical de Ionuț Bogdan
Ștefănescu.

4.Poemul tradus în cele mai multe limbi: Be Like a Child
(Fii ca un copil), alcătuit din doar șase versuri, a fost
recitat în 146 de limbi, în august 2010, la Festivalul de
poezie Sri Chinmoy din New York.
5.Poemul cu cel mai mare număr de autori apărut
în mediul online a fost alcătuit și postat de
cei peste 50 de membri ai comunităţii de Facebook a
colegiului „Barnes and Noble” care au celebrat Luna
Naţională a Poeziei.

Primăvară...
O pictură parfumată cu vibrări de violet.
În vitrine, versuri de un nou poet,
În oras, suspină un vals de fanfară.
O lungă primăvară de visuri si păreri …
(Nervi de primăvară, George Bacovia)

6. Cei mai mulţi autori care au contribuit
la o antologie de poezie: 150 de scriitori
din 22 de ţări diferite au contribuit la
realizarea antologiei de poezie şi povestiri
scurte numite „Live Life: The Daydreamer’s
Journal”.
7. Cel mai mic volum de poezie: are 68 de
pagini, conţine 66 de poeme traduse în 66
de limbi, are un centimetru în lungime şi
lăţime şi numai 0,3 grame! Se numeşte
„One” şi a fost compus de poetul indian
Sathar Adhoor.
Dacă avem curiozitatea de a ști care sunt
primii trei poeți români care au scris cele
mai multe poezii, îi vom găsi pe www.artalirica.blogspot.com pe următorii: Nichita
Stănescu – 517 de poezii, Lucian Blaga –
407 de poezii, Mihai Eminescu – 384 de
poezii.
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Pe www.bookblog.ro găsim un top al
celor mai îndrăgiți poeți clasici români:
Nichita Stănescu, Lucian Blaga,
Alexandru
Macedonski,
Mihai
Eminescu, George Bacovia.

Mai sunt încă roze, - mai
sunt,
Și tot parfumate și ele
Așa cum au fost și acele
Când ceru-l credeam pe
pământ.
(Rondelul rozelor de
august, Alexandru
Macedonski)

Cu ocazia Zilei internaționale a poeziei,
amintim câteva versuri reprezentative
ale fiecăruia:
Vreau să vă spun un lucru, cu riscul
de a mă repeta: eu nu prea cred că
există poeţi, cred că există poezie.
(Gând 2, Nichita Stănescu)
Lumina ce-o simt
năvălindu-mi în piept când te văd,
oare nu e un strop din lumina
creată în ziua dintâi,
din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?
(Lumina, Lucian Blaga)

Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea
timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări.
(Numai poetul, Mihai
Eminescu)

61

4. PEN susține principiul transmiterii nestingherite a gîndirii în
cadrul fiecărei națiuni și între națiuni, iar membrii săi se
angajează să se opună oricărei forme de suprimare a libertății
de expresie în țara și comunitatea din care fac parte, ca și în
restul lumii oriunde acest lucru este posibil.
PEN se declară pentru o presă liberă și se opune arbitrariului
cenzurii în timp de pace. PEN crede că progresul necesar al
lumii către o ordine politică și economică mai bine organizată
face imperativă o critică liberă a guvernelor, administrațiilor și
instituțiilor. Și întrucît libertatea implică o restricție voluntară,
membrii PEN se angajează să se opună răului adus presei libere
de publicarea mincinoasă, falsificarea deliberată și distorsiunea
faptelor pentru scopuri politice sau personale.
Membri ai PEN International pot deveni toți scriitorii, editorii și
traducătorii profesioniști care susțin aceste țeluri, indiferent de
naționalitatea, originea etnică, limba, culoarea sau religia lor.
(www.penromania.ro). Pentru a marca Ziua mondială a
scriitorilor, amintim câteva cuvinte reprezentative ale membrilor
PEN România:
Camil Petrescu: Marea înțelepciune e să-ți alegi prietenii care nu
te vor sili la compromisuri.

Ziua mondială a scriitorilor

3 martie
Prof. Irina Dumitrescu-Hmelnițchi
Ziua mondială a scriitorilor este aniversată la
nivel mondial la 3 martie. Pentru prima oară a
fost introdusă de English Pen Club, în 1986.
Cu timpul, a devenit o asociație a jurnaliștilor
și a scriitorilor, fiind în prezent cea mai veche
organizație literară și de apărare a drepturilor
omului din lume.
Clubul internațional PEN este acronimul de la
poet, eseist și romancier și a fost înființat la
Londra în 1921, cu scopul de a fi un mijloc de
colaborare și de schimb de idei între scriitorii
din întreaga lume.
Conceptul pe baza căruia a luat naștere
această organizație îi aparține scriitoarei
britanice Amy Dawson Scott și a primului
președinte, prozatorul englez John Galsworthy.
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Treptat, au apărut centre PEN în diferite țări, la
care au aderat scriitori renumiți ca: H.G. Wells,
Thomas Hardy, W.B. Yeats, Arthur Schnitzler,
Gerhardt Hauptmann, Maurice Maetherlink,
Knut Hamsun, Romain Rolland, Anatole
France, Benedetto Croce, Dîmitri Merejkovsky,
Selma Lagerlöf, Thomas Mann, Vicente Blasco
Ibanez, Rabindranath Tagore, Robert Frost,
potrivit www.penromania.ro.
Clubul român PEN a fost creat în 1923. Printre
fondatorii lui se află scriitorul Liviu Rebreanu.
Din membrii clubului au făcut parte de-a lungul
timpului, printre alţii, scriitori precum Camil
Petrescu, Lucian Blaga, Ion Pillat, Mhail
Sebastian, Mircea Eliade, Ion Minulescu,
Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Ion Barbu,
Victor Eftimiu. Centrul PEN român a fost
reînființat la ședința din 11 septembrie 1990, iar
scriitorii români care au aderat și-au exprimat
adeziunea față de Carta PEN, care a fost
redactată în 1921, dar ratificată după al Doilea
Război Mondial, la Copenhaga, 1948.

Aceasta prevede următoarele:
1. Literatura nu cunoaște
frontiere și trebuie să rămînă
o monedă curentă între
oameni în ciuda frămîntărilor
politice internaționale.
2. În toate circumstanțele, și
mai ales în timp de război,
operele de artă, patrimoniul
umanității în general, ar
trebui să nu fie atins de
tensiunile
politice
ori
naționale.
3. Membrii PEN ar trebui ca
în orice moment să-și
folosească influența în
favoarea bunei înțelegeri și
a respectului reciproc între
națiuni; ei ar trebui să se
angajeze să facă tot ce pot
ca să împrăștie urile de rasă,
clasă și naționale, și să
susțină idealul unei unice
umanități trăind în pace
într-o unică lume.
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Lucian Blaga: Cine crede-n zbor e stăpân peste zare.
Ion Pillat: Orice limbă e oglinda sufletului națiunii care o creează.
Mihail Sebastian: Nu cer nimănui să fie bun sau rău, frumos sau
urât, canalie sau înger. Îi cer numai să fie ceva care să nu existe
decât o singură dată.
Mircea Eliade: Cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul
nostru, către noi înșine. Călătorie ce o facem în singurătate.
Ion Minulescu: Ei mă urăsc că nu-s ca ei, eu îi iubesc că nu-s ca
mine.
Octavian Goga: Ferește-te de banalitate. Dacă va fi să te îneci, cel
puțin nu te îneca într-un lighean cu apă, azvârle-te în ocean.
Vasile Voiculescu: Îndemnul îngerului adevărat e întotdeauna
lupta. Numai satana e ispita, vrajă de câștig ușor asupra a tot
ceea ce cuprinzi cu ochii.
Ion Barbu: Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc
luminos unde se întâlnește cu poezia.
Victor Eftimiu: Limba e vehiculul care duce gândul meu în
urechea, inima și gândul celuilalt.

,,Ziua Mondială a Teatrului este un prilej de sărbătorire a Teatrului în
nenumăratele sale forme. Teatrul este o sursă de divertisment şi
inspiraţie care are puterea de a uni diversele culturi şi popoare din
întreaga lume. Dar el este mai mult decât atât, pentru că poate educa
şi informa. În toată lumea se joacă teatru, dar nu întotdeauna într-o
sală clasică. Spectacolele pot avea loc într-un mic sat din Africa, lângă
un munte din Armenia, sau pe o insuliţă din Pacific. Este nevoie numai
de un spaţiu şi de public. Teatrul ne poate face să zâmbim şi să
plângem, dar ar trebui să ne facă şi să gândim sau să analizăm.
Teatrul este o muncă de echipă. Cei care se văd sunt actorii, însă
există şi nişte oameni extraordinari care nu sunt vizibili. Aceşti
specialişti sunt la fel de importanţi ca actorii, deoarece diferitele lor
capacităţi sunt cele care fac posibilă producţia teatrală. De aceea,
orice bucurie sau succes trebuie împărţite cu ei.
27 martie este data oficială la care se sărbătoreşte Ziua Mondială a
Teatrului. Din multe puncte de vedere, fiecare zi ar trebui considerată
o zi a teatrului, fiindcă avem datoria de a purta mai departe tradiţia
divertismentului, de a educa şi de a lumina publicul, fără de care noi nu
am exista.”
Judi Dench

27 Martie: Ziua
Mondială a teatrului
Prof. Prodan Mihaela
La 27 martie este aniversată Ziua mondială a
teatrului. Teatrul este una dintre cele mai
vechi forme de spectacol, primele interpretări
au avut loc în Grecia Antică. Atunci s-au pus
bazele primelor tipuri de spectacole: tragedia
şi comedia.
Organizată pentru prima dată la Viena,
în 1961, în timpul celui de-al IX-lea Congres
mondial al Institutului Internațional de Teatru,
Ziua mondială a teatrului a devenit, din 1962,
un eveniment anual, organizat de Centrele
naționale ale Institutului Internațional
de Teatru. Înființat în 1948, la inițiativa
UNESCO, Institutul Internațional de Teatru
reprezintă cea mai importantă organizație
non-guvernamentală din domeniul artistic.
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În anul 2017, Mesajul internațional a fost semnat de actrița franceză
Isabelle Hupert, cea mai nominalizată artistă pentru câştigarea
Premiul Cesar. Din cele 16 nominalizări, Hupert a câştigat două trofee
Cesar. A fost nominalizată la Oscar, a câştigat un trofeu Golden Globe,
dar şi două distincții la Festivalul de la Cannes.

În fiecare an, o personalitate recunoscută la
nivel internațional este invitată de Institutul
Internațional de Teatru al UNESCO să
transmită reflecțiile sale asupra celei mai
vechi forme artistice, teatrul, scrie Agerpres
(Agenția Națională de Presă AGERPRES este
cea mai veche agenție de presă românească şi
totodată prima agenție autonomă din
România.)

„În 55 de ani eu sunt a opta femeie căreia i s-a cerut să pronunţe un
mesaj. Iată că au trecut 55 de ani de când, în fiecare primăvară, are loc
o Zi Mondială a Teatrului. Teatrul renaşte mereu din propria-i cenuşă.
Nu e decât convenţie care trebuie abolită fără răgaz. Aşa rămâne el
viu. Teatrul are o viaţă bogată, care sfidează spaţiul şi timpul, piesele
cele mai contemporane sunt hrănite de veacurile trecute, repertoriile
cele mai clasice devin moderne de fiecare dată când sunt puse din nou
în scenă.

Mesajul este tradus apoi în peste 20 de limbi,
citit spectatorilor înaintea reprezentației din
seara zilei de 27 martie, publicat în ziare şi
reviste, difuzat la radio şi la televiziune.
Primul mesaj pentru Ziua mondială a teatrului
a fost cel al scriitorului, dramaturgului şi
cineastului francez Jean Cocteau în 1962.

Jean Cocteau

În anul 2010, actriţa Judi Dench sau Dame
Judith Olivia Dench, foarte apreciată pentru
filmografia sa, o artistă care a jucat pentru
prima oară într-o piesă de teatru, a fost aleasă
pentru a semna acest mesaj. Acesta a omagiat
oamenii care contribuie la succesul unei piese
de teatru, menţionându-i atât pe cei din faţă
(actorii), cât şi pe cei din spatele cortinei.

O Zi Mondială a Teatrului nu este, desigur, o zi în sensul banal al
vieţilor noastre cotidiene. Vorbind aici, nu sunt eu însămi, nu sunt o
actriţă, sunt doar una dintre atât de numeroasele persoane prin care
teatrul continuă să existe. Este oarecum datoria noastră. Şi
necesitatea noastră. Cum ai spune: nu noi facem teatrul să existe, mai
degrabă noi existăm datorită lui. Teatrul e foarte puternic, el rezistă,
supravieţuieşte tuturor obstacolelor, războaielor, cenzurilor, lipsei de
bani. E destul să zici „decorul e o scenă goală dintr-o epocă
nedeterminată” şi să laşi să intre un actor. Sau o actriţă. Ce va face el?
Ce va face ea?
Vor spune ceva? Publicul aşteaptă, vrea să afle, publicul fără de care
nu există teatru, să nu uităm asta niciodată. O persoană într-o sală
este un public. Nu prea multe scaune goale, totuşi! Doar la Ionesco…

Judi Dench
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La final, Bătrâna spune: „Da, da, să murim în
plină glorie… să murim pentru a intra în
legendă… O s-avem, cel puţin, o stradă cu
numele nostru… Ziua Mondială a Teatrului
există de 55 de ani.
În 55 de ani eu sunt a opta femeie căreia i s-a
cerut să pronunţe un mesaj, în fine, nu ştiu
dacă e potrivit cuvântul „mesaj”. Predecesorii
mei (masculinul se impune!) vorbesc despre
teatrul imaginaţiei, al libertăţii, al originilor, au
evocat multiculturalitatea, frumuseţea,
întrebările fără răspuns… este dialogul, este
absenţa urii.
Prietenia între popoare – nu prea ştiu ce vrea
să însemne asta, dar cred în comunitate,
în prietenia între actori şi spectatori, în unirea
tuturor celor pe care-i reuneşte teatrul,
cei care îl scriu, cei care îl traduc, cei care
îl luminează, îl îmbracă, îl decorează, cei
care îl interpretează, cei care îl fac, cei care
merg la el.
Teatrul ne apără, ne adăposteşte… Chiar cred
că ne iubeşte… atât cât îl iubim… Mi-aduc
aminte de un bătrân regizor tehnic de modă
veche, care, înainte de ridicarea cortinei, în
culise, spunea în fiecare seară, cu voce fermă:
„Faceţi loc teatrului!” Acesta va fi cuvântul de
încheiere. Mulţumesc”

Isabelle Hupert

De-a lungul istoriei, numeroase personalităţi
au avut onoarea de a transmite acest mesaj,
printre ele putem observa cu uşurinţă nume ca
Radu Beligan, Eugen Ionescu, Arthur Miller,
Laurence Olivier, Maurice Bejart, nume ale
unor personalităţi importante, necunoscute
publicului larg.
Acest eveniment este marcat prin organizarea
de diverse evenimente naționale şi
internaționale de teatru, precum şi spectacole
şi concerte.
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De exemplu, în anul 2018, Teatrul Odeon şi-a
deschis larg porţile pentru un public divers,
spectatorii având ocazia de a intra în universul
magic din spatele cortinei, fiind ghidați chiar
de actorii Teatrului Odeon. Spectatorii au avut
şansa de a experimenta ce se întâmplă
în mintea lor atunci când vizionează un
spectacol, asta datorită căştilor neuronale
şi
instalației
interactive
prezente
prin ,,Laboratorul de imaginar”. Ziua
Mondială a Teatrului este o zi ce merită
sărbătorită, atât de profesori, cât şi de elevi.
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Elevii noştri trebuie să vadă lumea cu alţi ochi,
să îndrăznească să iasă din zona lor de
confort, să aibă curiozitatea de a păşi într-o
sală de teatru, să asiste la un astfel de
spectacol, un spectacol în care sentimentele
sunt autentice, emoţiile sunt puternice, iar
actorii ,,poveştii” îşi trăiesc drama, comedia,
tragedia chiar în faţa lor! Închei acest articol
cu un singur enunţ: #Hai la teatru!
Surse online:
www.activenews.ro/cultura
www.tnb.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru

Ziua Francofoniei 20
martie 2019

Je parle fraçais

Prof. Măldărăşanu Arthur
Ziua Internaţională a Francofoniei se
sărbătoreşte în fiecare an pe 20 martie, în toate
ţările care au franceza ca limbă oficială, de
cultură, de lucru sau de comunicare
internaţională. Anul acesta, Ziua Francofoniei
are drept slogan "În franceză, vă rog/ En
français, s’il vous plaît".

Je parle fraçais

Je parle fraçais

Je parle fraçais

Sărbătoarea a fost instituită în anul 1998, pentru
a celebra diversitatea ţărilor francofone şi limba
franceză care le leagă. Cu ocazia acestei zile,
întreaga lună martie este marcată de
evenimente dedicate limbii şi culturii franceze.
Sloganul de anul acesta, ales de Louise
Mushikiwabo, secretar general al Francofoniei,
prezintă imaginea unei limbi moderne, apte să
denumească toate realităţile lumii de astăzi,
de la domeniul online la economie, ştiinţe,
media, potrivit francophonie.org.

Sloganul se adresează mai ales tinerilor francofoni: „Aveţi ocazia de a vorbi o limbă far a lumii
moderne, profitaţi! Daţi dovadă de imaginaţie şi creativitate, în limba franceză.”
Anul acesta, actriţa şi umorista Roukiata Ouédraogo, din Burkina Faso, a fost aleasă imaginea Zilei
Internaţionale a Francofoniei. Aceasta este o tânără care prezintă publicului bogăţia şi influenţele limbii
franceze prin intermediul cuvintelor, sonorităţilor acestora, diversităţii lor. În direct de la sediul
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) din Paris, aceasta va rosti sloganul numeroşilor invitaţi la
manifestare, care vor participa mai ales prin intermediul reţelelor de socializare online.
Organizația Internațională a Francofoniei (în franceză Organisation internationale de la francophonie
este o organizație internațională care, pornind de la afinitatea pentru limba franceză, reuneşte state şi
guverne de pe cinci continente: 53 de state şi guverne cu statutul de membru cu drepturi depline, 2 cu
statutul de membru asociat şi 13 cu statutul de observator. Între inițiatori s-a numărat Léopold
Sédar Senghor. Un alt moment important al evenimentului este lansarea unei noi ediţii a raportului
"La langue française dans le monde", elaborat o dată la patru ani de OIF şi publicat la editura
Gallimard. Lucrarea confirmă dinamismul spaţiului lingvistic francofon: cu 300 de milioane de
vorbitori, repartizaţi în 106 ţări şi teritorii, franceza posedă toate caracteristicile unei limbi mondiale.
A doua limbă predată la nivel mondial, reprezintă şi o importantă valoare adăugată pe piaţa muncii
şi, într-o perioadă în care practicile online şi consumul de audiovizual se intensifică, demonstrează o
mare vitalitate pe internet şi reţelele de socializare. România este prezentă în cadrul Francofoniei din
1991, când a obţinut calitatea de observator, devenind apoi membru cu drepturi depline, în 1993.
România a preluat preşedinţia Francofoniei în cadrul celui de-al XI-lea Summit al Francofoniei
desfăşurat la Bucureşti, în septembrie 2006.

68

În România, pe tot parcursul lunii martie,
filialele Institutului Francez din Bucureşti, Iaşi,
Cluj-Napoca şi Timişoara propun un program
bogat şi variat, ilustrând spiritul Francofoniei
în ideea transmiterii de valori precum
diversitatea, solidaritatea şi drepturile omului
către generaţia tânără. Dezbateri, concursuri
de scheciuri, ateliere de creaţie/ benzi
desenate, conferinţe şi expoziţii sunt
organizate pentru a sărbători Francofonia la
nivel naţional în luna martie. De asemenea,
diferite evenimente şi proiecte vor fi
consacrate ilustrării rolului profesorilor,
subliniind calitatea lor de vectori de
transmitere a unor cunoştinţe şi valori prin
limba franceză.
În România, francofonia şi francofilia
sunt reprezentate prin diferite punţi de
cooperare în domenii variate, precum creaţi
a artistică, sfera educativă, mediul universitar,
dar şi cursurile de limba franceză. De altfel,
Luna Francofoniei vine cu o noutate pentru
cei care doresc să înveţe limba franceză,
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respectiv o platformă de cursuri online,
Frantastique, informaţii despre aceasta fiind
disponibile pe site-ul Institutului Francez
din România.
România continuă să rămână principala ţară
francofonă din Europa Centrală şi de Est, în
condiţiile în care aproape un sfert din
populaţia sa a studiat limba franceză, a
declarat luni David Bongard, şeful Antenei
regionale pentru ţările Europei Centrale şi
Orientale a Organizaţiei Internaţionale a
Francofoniei (OIF).
Surse online:
https://www.mediafax.ro/cultura-media/ziuafrancofoniei-sarbatorita-anul-acesta-prinsloganul-en-fran-ais-s-il-vous-plait-17945269
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%
9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%
83_a_Francofoniei
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/2287romania-principala-tara-francofona-din-europa
-centrala-si-de-est#sthash.1hGariQN.dpbs

Noapte înstelată, de Vincent van Gogh

Centrul
Cultural
Georges
Pompidou și Muzeul
de Artă Modernă din
New York
Elevă Alexandra Dorcă, clasa a Xll-a A

Centrul Cultural
Georges Pompidou
Centrul Georges Pompidou este un complex
cultural construit într-un stil arhitectural
high-tech ce se află în arondismentul 4 al
Parisului, în zona numită Beaubourg.

Centrul Pompidou
găzduiește o vastă
bibliotecă publică Bibliothèque
publique
d'information (BPI), Muzeul
National de Artă Modernă și
IRCAM, un centru de muzică și
cercetare acustică. Numele centrului
este dat după Georges Pompidou, cel care
a fost președinte al Franței între 1969 si 1974.
Proiectul de construcție a Centrului Pompidou
a fost încredințat spre execuție acestei echipe
în urma unui concurs de arhitectură ale cărui
rezultate au fost anunțate în 1971.
Revistele de specialitate au spus ca design-ul
centrului Pompidou "a întors arhitectura cu
fundul in sus", iar echipa ce l-a realizat și-a
câștigat o reputație de netăgăduit prin stilul
îndrăzneț abordat.
Toate elementele funcționale și structurale ale
clădirii sunt vopsite după diferite coduri de culoare:

verde - țevile instalațiilor sanitare, albastru cele
pentru instalațiile de climatizare, instalațiile
electrice sunt galbene, iar instalațiile pentru
siguranță sunt roșii.

Muzeul de Artă Modernă din
New York (MuMa)
Muzeul de Artă Modernă din New York,
supranumit și MuMA, a fost fondat în 1929,
fiind inițial o instituție de învățământ. El deține
o sală de sculptură și săli de pictură cu
aproximativ 150.000 de picturi. Muzeul
adăpostește picturi celebre ca: Noapte
înstelată de Vincent Van Gogh, Les
Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso,
Boneta de Georges Seurat etc.

Areoi (Fata din Tahiti), de Paul Gauguin

Totodată, Muzeul de Artă Modernă din New
York mai deține și Biblioteca Muzeului, unde
există în jur de 300.000 de cărți, cât și Arhivele
Muzeului. Muzeul are un rol bine definit de
instituție care educă și creează oportunități
prin diferitele conferințe, simpozioane sau
colocvii ce se țin aici.
Speranța 2, de Gustav Klimt
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Data acestei lucrări, determinată prin metode de datare
radioactivă, este de aproximativ 6.200 î.e.n.
Primele reprezentări conștiente, primele semne de
cultură cartografică organizată sunt atribuite de Giorgio
Colli perioadei sec. al IX-lea și al VIII-lea, î.e.n. epoca
compoziției poemelor homerice și epoca cetăților-state.
Este epoca în care apare o separație între esența naturii
(sau a lumii), și reprezentarea ei. Logosul se separă de
mit, cu alte cuvinte viziunea mitică asupra lumii devine
alegorie. Apare separarea între adevăr și opinie.
Grecii antici se pare că au fost primii care au lăsat
posterității primele hărți propriu-zise. Lui Anaximandru
din Milet (611-546 î.e.n.) i s-a atribuit prima reprezentare
a Pământului, primul planisfer. Din păcate, opera lui
Anaximandru este pierdută aproape în întregime. Mărturii
despre aceasta provin pe căi indirecte prin: Herodot,
Aristotel,
Eratostene,
Strabon,
Diogene etc. Anaximandru a realizat prima viziune
nadirală asupra Pământului.

Istoria
Cartografiei
Prof. Mariana Voicu
În evoluția sa istorică, cartografia s-a dovedit a fi o
veritabilă „fabrică de imagini” care a surprins, a
prelucrat și a transmis (prin diverse tehnici
instrumentale), modele și viziuni asupra naturii și a
relațiilor sociale.
După unii autori, harta ar avea o origine urbană.
Este foarte adevărat că dezvoltarea unui oraș a
fost, este și va fi legată de o formă de măsură și
gestiune a spațiului de dezvoltare. Se consideră că
apariția primelor hărți a fost legată de necesitatea
de orientare a primilor oameni (în primul rând), și
apoi de necesitatea delimitării spațiului de
vânătoare și mai apoi a celui cultivat etc.
Inciziile rupestre din diverse părți ale lumii cu
siguranță nu sunt produsul unei civilizații urbane,
dar categoric preced textele scrise.
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Indiferent de cei care au fost autorii primelor hărți,
fapt este că harta este un instrument universal
adoptat de aproape toate societățile ca (un)
instrument pentru reprezentarea propriei lumi, în
speță pentru a crea o viziune ordonată și
instituționalizată asupra lucrurilor.
Este foarte adevărat pe de altă parte, că există
populații care nu cunosc nici astăzi reprezentările
cartografice. Așa este cazul unor populații
amazoniene (populația Guarani, tribul M′bia),
vânători, și pescari într-o zonă vastă situată
între Paraguay și Brazilia. După toate
probabilitățile, primele încrustații rupestre
reprezentând imagini dintr-o lume rurală bazată pe
agricultură, aveau aproape sigur o funcție
magico-religioasă.
Primele populații (primitive) nu aveau cunoștințe
de geometrie euclidiană. Reprezentările sub formă
de încrustații rupestre erau o “sistematizare” a
limitelor funciare și a teritoriilor de vânătoare,
având și rolul unor elemente sacrale. Pot fi
considerate aceste incizii rupestre drept hărți?
Este greu de răspuns la această întrebare.

Distincția se poate face în funcție de cartografia
științifică sau non-științifică, în raport cu care vom
considera o hartă adevărată sau falsă (cum pretind
unii cartografi contemporani). Oricum aceste
incizii au reprezentat un început și sunt o evidență.
Desigur, cu timpul, harta va deveni modelul
științific elaborat cu tehnici din ce în ce mai
sofisticate.

Cea mai veche hartă din lume
Până nu de mult, reprezentarea cartografică
babiloniană, executată pe o tăbliță de argilă,
scoasă de sub ruinele cetății Ga-Sur (2.500 î.e.n.)
era considerată cea mai veche hartă. Pe această
hartă apare pentru prima dată scrierea cuneiformă
și primele indicații asupra punctelor cardinale și
asupra vecinilor.
Cele mai recente cercetări au arătat că cea mai
veche „hartă” ar fi (după unii specialiști), planul
orașului Çatalhöyük din Anatolia, Turcia. Acesta
reprezintă dispunerea a aproximativ 80 de locuințe
și a fost descoperită de cercetătorul James
Mellaart în anul 1963 în urma unor excavații.
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Eratostene, Strabon și Diogene i-au atribuit lui
Anaximandru prima utilizare a gnomonului, principiu care a
stat la baza edificării obeliscului, care, aflat într-o poziție
particulară, făcea posibilă determinarea solstițiilor, a
echinocțiilor, calculul meridianului, etc. Cunoștințele lui
Anaximandru au stat la baza dezvoltării metodelor de
măsurare a spațiului și timpului. Harta construită de
Anaximandru era perfect rotundă, Pământul circular fiind
înconjurat de ape (Okeanos), avea Delfi în centrul său.
Arno Peters, creatorul celebrei proiecții care îi poartă
numele, consideră că forma rotundă era naturală pentru
oamenii din timpurile respective, deoarece ei cunoșteau
o mică parte din suprafața terestră. Ne putem imagina că
Anaximandru, pornind din punctul central Delfi și
măsurând distanțe în toate direcțiile a ajuns în final la
acea formă circulară.
Ideea sfericității Pământului a fost susținută de
către Pitagora și Herodot și a fost dovedită de către
Aristotel (secolul al IV-lea î.e.n.) și Eratostene (secolul al
III-lea î.e.n.) prin executarea unor măsurători asupra
arcului de meridian în Egipt. Tot din această perioadă
provine și primul glob geografic a cărui creație este
atribuită lui Crates.
Hiparh, în secolul al II-lea î.e.n., aduce contribuții
importante în dezvoltarea cunoștințelor cartografice ale
vremii prin introducerea primelor sisteme de proiecții
cartografice. Lui îi sunt atribuite: utilizarea partiției
sexagesimale și sistemele de longitudine-latitudine,
primele proiecții conice, utilizarea științifică a
astrolabului (cca. 150 î.e.n.).

Reprezentările caracteristice acestei perioade sunt hărțile Terrarum
Orbis (TO). Arhetipul hărților TO a fost (se pare) creat de călugărul
spaniol Beatus de Libeana în secolul al VIII-lea.
Hărțile de tip TO s-au bazat pe reprezentările antice, simple, a lumii
protocreștine. Acest gen de reprezentări a fost dezvoltat timp de
peste cinci secole până la apariția cartografiei tehnice dezvoltate
pentru nevoile navigației, începând cu secolul al XIV-lea.
În acest interval, numit de istoricii cartografiei „anii întunecați ai
științei cartografice”, au existat timide încercări de dezvoltare a
acestei științe. Macrobius elaborează în jurul anului 400 o hartă care
face
o
zonare
climatică
a
Pământului.
De
asemenea, Stadiasmus elaborează o hartă care stabilește direcții de
navigație. Marcianus elaborează o listă cu cartografii cunoscuți ai
timpului său.
Printre ultimele produse cartografice creștine de tip TO este
considerat Mapamondul venețian a lui Fra Mauro (a doua jumătate a
secolului al XV-lea). Este una din cele mai precise reprezentări din
această categorie. Spre deosebire de cele precedente, centrul
geometric nu mai este Ierusalimul și se pare că este printre ultimele
hărți pe care nu apare Lumea Nouă. În fine, trebuie să menționăm
mapamondul lui Martin Behaim, primul care reprezintă Pământul sub
formă de sferă (1492) după concesii ce au durat aproape 30 de ani,
timp în care a fost demonstrată sfericitatea Pământului
(circumnavigațiile lui Magellan, 1519-1521).

Perioada antică creștină
Primele încercări cartografice
din această perioadă se
regăsesc
în
lucrările
lui Agrippa („Harta imperiului”),
și
în
lucrările
lui
Strabo
(„Geographia”,
cca.
19
e.n.).
Tot
atunci, Pomponius Mela (în
lucrarea sa „Cosmographia”)
reprezintă Tracia.
Cea mai mare contribuție la
dezvoltarea științei cartografice
ale timpurilor sale a adus-o
Ptolemeu (cca. 90-168) autorul
lucrării geografice cu peste
8.000 de indicații toponimice,
autorul unui Atlas cu 28 de hărți
realizate pe baza unei rețele
cartografice
riguroase
și
sprijinite pe puncte ale căror
coordonate geografice erau
cunoscute. Ptolemeu realizează
aceste hărți utilizând proiecțiile
cartografice.
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Civilizația romană a preluat multe
cunoștințe de la anticii greci, dar,
din păcate, nu le-a dezvoltat (în
sens cartografic). Mai mult decât
atât, hărțile romane pierd
proiecția cartografică (baza
matematică) devenind mai puțin
precise. Cel mai reprezentativ
produs al acelor timpuri, care a
ajuns în zilele noastre sub formă
de
copie
este
Tabula
Peutingeriana (după numele
descoperitorului
său
C.
Peutinger). Păstrată la Biblioteca
Națională a Austriei din Viena,
această hartă (de 6,75 × 0,34m),
este realizată pe pergament și ne
prezintă lumea cunoscută de
romani dinspre Insulele Britanice
la vest, până la Gange (la est).
Pe ea sunt marcate șoselele
Imperiului
Roman,
fiind
marcate și distanțele dintre
orașe (în mile romane). Tabula
Peutingeriana.

Pe continentul asiatic, în
această perioadă Pei Hsiu
(224-273) a elaborat o hartă a
Imperiului Chinez, și a dezvoltat
principiile cartografiei. Din
păcate, asupra acestei hărți
avem numai referiri, ea fiind
pierdută.

Perioada Evului Mediu
Zonarea climatică a Pământului
făcută de Macrobius în
„Commentarii in Somnium
Scipionis”.
Viziunea
lumii
medievale este influențată în
foarte mare măsură de
creștinism, de întrebările care
preocupau gânditorii acelor
timpuri: problema locului și rolul
omului în Univers. Imaginea
lumii
medievale
asupra
valențelor umanității, era strâns
legată de doctrina bisericii.

Cerințele navigatorilor se extind și asupra preciziei hărților. Astfel, hărțile mănăstirești și cele de tip TO nu mai
răspund exigențelor vremii. Locul lor este luat treptat de un alt produs cartografic cu adevărat
valoros, portulanele. Acestea erau un tip de hărți regionale care permiteau identificarea liniilor de coastă și
calculul distanțelor. În general, portulanele erau asociate unor “cărți” (înscrisuri), care conțineau descrierea
zonelor costiere și timpii de navigație.
Astfel, portulanul (harta + cartea) devenea un instrument nu numai o imagine simbolică, alegorică și
metaforică. Împreună cu busola, portulanele permiteau calculul distanțelor dintre două porturi (sau timpul de
navigație în funcție de viteza și direcția vântului). Suporturile pe care erau executate portulanele puteau fi
diverse. Spre exemplu puteau fi utilizate piei de animale (piele de capră sau piele de vițel).
În general, construcția unui portulan era făcută pornind de la o linie care unea 16 puncte (cum este cazul hărții
pisane) dispuse de regulă pe o circumferință. Cele 16 puncte nodale formau o rețea care delimita 16 zone de vânt
(22˚30′). Folosind busola și compasul împreună cu zonele delimitate pe hartă, era posibilă calcularea distanțelor.
Rezultatul acestei încercări este o hartă sobră, săracă în pete de culoare dar bogată în puncte și linii, dotată cu o
nomenclatură precisă și fără decorațiuni particulare inutile.
Un alt rezultat concret foarte evident a reprezentării Pământului pe portulane, este acela că în general față de
reprezentările anterioare (spre exemplu hărțile TO), este redusă ca amploare suprafața Mării Mediterane. Spre
exemplu, pe reprezentările lui Ptolemeu, aceasta era cu aproximativ 50% mai mare decât pe reprezentările
cartografilor arabi. Pe baza portulanelor s-au dezvoltat adevărate școli cartografice cum ar fi cele din sec. al
XV-lea și al XVI-lea (școala catalană, școala portugheză, etc.).
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Secolul al XIX-lea
Secolul al XIX-lea ar putea fi numit secolul
cartografiei instituționale. Se caracterizează prin
dezvoltarea serviciilor cartografice naționale.
Era din ce în ce mai evident faptul că informația
înseamnă putere. Aproape toate statele
europene încep să-și organizeze servicii
cartografice naționale proprii.
În Anglia, în 1791 este creat „Ordnance
Survey” organism care între anii 1798-1853
definitivează triangulația țării, pentru ca între
1801-1870 să elaboreze prima ediție a hărții
1:63.360.
În Franța, Rigobert Bonne, la însărcinarea
lui Napoleon, inițiază în anul 1808 realizarea
hărții „Carte de France de L’Etat Major”, la
scara 1:80.000, lucrare ce se va finaliza în
1882, și care la final va cuprinde 273 de foi.
În Italia, se creează în 1872 „Instituto
Geografico Militare”, care în perioada
1878-1903 va elabora harta țării la scara
1:100.000 (277 de foi).
În Spania se creează în anul 1810 „Deposito
de la Guerra”, care publică în anul 1865 „Mapa
Militar Itinerario” la scara 1:500.000 în
proiecție Bonne. Aceasta cuprindea 20 de foi
(60×40 cm.) și era editată în trei culori.
Începând cu anul 1883, aceeași instituție
începe lucrul la „Mapa Militar Itinerario”
la scara 1:200.000. Ea va fi finalizată în
anul 1922.
În Elveția, Henri Dufour (1785-1875), director
al Serviciului Geografic Federal, a condus
lucrările în vederea elaborării hărții 1:100.000
(între anii 1842-1865) cunoscută ca
„harta Dufour”.

În anul 1870 debutează lucrările în vederea
elaborării hărții “Siegfrid” la scara 1:50.000
respectiv 1:25.000, în proiecție Bonne și curbe
de nivel.
Această hartă de o calitate excepțională a fost
finalizată în 1901, și apoi reeditată de
numeroase ori. În Germania, între 1841-1909
este elaborată „Reichskarte” la scara
1:100.000.
În Austria, în aceeași perioadă apare
„Spezialkarte” la scara 1:75.000. În Rusia, între
1865-1871 este elaborată harta Imperiului Rus,
cunoscută ca „harta Strelbitzki” la scara
1:420.000 (158 de foi).
În ultimul an al sec. al XIX-lea, apare și o
versiune mai detaliată 1:126.000. În SUA, anul
1879 reprezintă anul nașterii „United States
Geological Survey”, organism desemnat să
elaboreze hărțile topografice și geologice ale
țării.
În Portugalia „Instituto Geografico y Cadastral”
publică între 1856-1894, „Carta General do
Reino” la scara 1:100.000 (pe 37 de foi) în
proiecție Bonne (cu meridianul de origine în
Castillo de San Jorge).
Secolul al XIX-lea mai aduce: 1805 –
proiecțiile Mollweide și Albers, 1812 –
proiecția Bonne, 1882 – proiecția Gauss.
Toate acestea precum și dezvoltarea
fotografiei (1860-1870) au creat premisele
dezvoltării științei cartografice în mod tehnic
și instituțional.

Surse online:
https://ro.wikipedia.org/wiki/
Istoria_cartografiei

Laserul de la
Măgurele
Principiul de funcționare al laserului
Laserul este un dispozitiv complex ce
utilizează un mediu activ laser, ce poate fi
solid, lichid sau gazos, și o cavitate optică
rezonantă. Mediul activ, cu o compoziție și
parametrii determinați, primește energie din
exterior prin ceea ce se numește pompare.
Pomparea se poate realiza electric sau optic,
fiind folosită față de un mediu aflat în echilibru
termic. Acest mediu pompat ajunge să aibă
mai mulți electroni pe stările de energie
superioare, fenomen numit inversie de
populație.
Un fascicul de lumina care trece prin acest
mediu activat va fi amplificat prin dezexcitarea
stimulate a atomilor, proces în care un foton
care interacționează cu un atom excitat
determina emisia unui nou foton de aceeași
direcție, lungime de undă, faza și stare de
polarizare.
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Astfel este posibil că pornind de la un singur
foton, generat prin emisie spontană, să se
obțină un fascicul cu un număr imens de
fotoni, toți având aceleași caracteristici cu
fotonul inițial. Astfel se obține fasciculul laser.

Laserul de la Măgurele face parte dintr-un
proiect al Uniunii Europene, Extreme Light
Infrastructure –ELI
 Povestea lui începe în 2009 când România
și-a depus candidatura pentru a fi implicată
în acest proiect științific de amploare.

 În 2010, România împreună cu Cehia și
Ungaria, au fost alese să găzduiască
proiectul ELI, proiect care își dorește să
construiască un laser de 1000 de ori mai
puternic decât cel existent în acel moment.

 Acest proiect aduce la București 10% din
puterea soarelui.

„Laserul de la Măgurele", ELI-NP este format din două componente: prima este formată din două lasere de
mare putere (două braţe a câte 10 petawaţi fiecare, 10 petawaţi însemnând 10% din puterea Soarelui) iar a
doua dintr-un generator de radiaţii gamma cu caracteristici performante. Obiectivul sau major este
aprofundarea fizicii nucleare folosind fascicule laser cuplate cu gamma. Sursa de radiații Gamma, realizată
în cadrul proiectului de la Măgurele, va avea numeroase aplicații, care variază de la folosirea de tehnici
radiomedicale la tratarea deșeurilor radioactive.

Mașini noi, mașini vechi
Cele mai des întrebări întâlnite în ziua de astăzi, referitoare la noile produse apărute pe piață, sunt
următoarele: Ce este acela plastic ? De ce se complică lucrurile simple? Ce rost are economia de
material? Ce aveau special mașinile mai vechi fată de cele noi, de te țineau o viață fără probleme?
„Nu se mai fac mașini ca altădată” se aude tot mai des, mai ales când vedem autoturismele noi, care sunt
pline de probleme și par a sta mai mult prin service, decât pe străzi. Fie că vorbim de probleme de
fabricație, fie de cele apărute de-a lungul timpului, e clar că mașinile vechi erau făcute altfel... Dar cum? Ce
e ăla plastic? Una din marile probleme ale mașinilor noi este că, din motive de cost, producătorii au
înlocuit unele piese din metal cu piese confecționate din plastic.

De exemplu, radiatorul de răcire, pe vremuri avea
lateralele din aluminiu, acum este construit cu
miezul din metal și laterale din plastic, acest lucru
ducând la fisurare și la dezlipire într-un timp foarte
scurt. Un alt exemplu ar fi conexiunile furtunelor de
răcire, care trec la mașinile noi prin niște piese de
legătură din plastic. Plastic, care de la schimbările
dese de temperatură, de la -20 de grade la +100,
ajunge să se deformeze și să se fisureze. Înainte,
totul era din metal. Cu piese din fontă sau aliaj,
piese făcute să țină o viață.
Ce-i drept, fabricarea unei asemenea piese dura
mai mult și costa cam cât echivalentul a 50 de
piese din plastic... Dar cine se gândea la costuri
acum 30 de ani?

Ce alte piese din metal au fost înlocuite cu cele de
plastic? Păi cam orice, chipurile, nu are nevoie de
rezistenţă: capacul pentru pompa de apă, capacul
de distribuție, carcasele de filtru, capacele de la
motor, bușonul de la radiator, bușonul de ulei, vasul
de expansiune și așa mai departe. Adică
materialele mult mai rezistente și fabricate cu simț
de răspundere au fost înlocuite cu unul din cele
mai ieftine materiale al zilelor noastre: plasticul. Nu
mai vorbim de interior, acolo unde toate prinderile
bordului, care cândva erau din oțel, acum sunt din
plastic și ne mirăm că scârțâie în timp. Sau
prinderile fețelor de uși și macaralele geamurilor
care, la fel, acum sunt din plastic.

Siguranța, ecologia, economia de carburant,
încălzirea globală și alte câteva griji i-au făcut
pe producătorii de autoturisme să facă
compromisuri din ce în ce mai mari. În locul
unui injector, avem un sistem complex de
injecţie, cu câte un injector pe piston,
controlate de 5 calculatoare.
În timp, injectoarele pică și ne apar lumini prin
bord, pe care nici meseriașii de la Porsche
Romania nu știu cum să le traducă... De ce
crezi că automobilele de pe vremuri, inclusiv
Daciile noastre bătrânești, nu necesitau
schimbarea repetată a elementelor de
suspensie și direcție ca acum? De exemplu, pe
față, Mercedes avea nevoie doar de 4 bucșe,
dar erau din cauciuc masiv presat pe braţe,
care nu cedau niciodată, indiferent de
suprafaţa pe care rulai. Acum, avem
suspensii ,,multi-link", care doar pe puntea din
faţă necesită 12 bucșe și pivoți, toate
conectând niște brațe din aluminiu mai subțiri
decât o furculiță... Și ne mirăm că mereu
schimbăm câte ceva la suspensii și mecanică
pe dedesubt...

Adică materialele mult mai rezistente și
fabricate cu simț de răspundere au fost
înlocuite cu unul din cele mai ieftine materiale
al zilelor noastre: plasticul. Nu mai vorbim de
interior, acolo unde toate prinderile bordului,
care cândva erau din oțel, acum sunt din
plastic și ne mirăm că scârțâie în timp. Sau
prinderile fețelor de uși și macaralele
geamurilor care, la fel, acum sunt din plastic.
Și la exterior putem constata același lucru:
aripile și capotele au început să fie fabricate
din plastic, clanțele ușilor, barele de protecție,
ornamentele și chiar farurile au avut această
soartă. Nu, nu se mai fac faruri din sticlă,
acum se fac din plastic. Nu, nu se mai pun
bare zdravene, metalice, capabile să dărâme o
fortăreață, acum sunt din plastic și la impactul
cu o vrăbiuță plesnesc...
Așadar, unul din principalele motive pentru
care mașinile noi sunt pur și simplu mai
proaste este folosirea abuzivă a plasticului.
Doar pentru că este mai ieftin și astfel se
reduce costul de producție.
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Economia de material… Să ne gândim la un
motor de Mercedes Cobra, știți voi, acele
motoare Diesel care mergeau milioane de
kilometri fără să ceară nimic, doar un ulei
schimbat din când în când. De ce rezistau ele
așa de mult? Pentru că pompa de ulei era
făcută heavy-duty, ca pentru un camion, nu cu
niște pârghii cât scobitoarea sau cu niște roți
dințate din plastic sau zamac, cel mai prost și
casant material din lume.
Pe vremuri, o pompă de ulei se făcea cu roți
dinţate din bronz să te țină toată viața,
rulmenții erau înlocuiți cu bucșe din oțel-bronz
fără moarte, cu auto-ungere, care nu necesitau
nicio întreținere... Cuzinetul era o bucată
zdravănă de oțel cu șanțuri pentru ungere,
care nu se uzau decât dacă mergeai vreo două
zile fără pic de ulei.

Garniturile de la motor erau pe vremuri
construite serios, din cel mai bun cauciuc și
azbest tratat, gros, care nu lăsa nicio picătură
să curgă. Acum, garniturile sunt mai subțiri ca
foaia de țigară și încep în câțiva ani să
putrezească, apărând scurgeri sub motor...
Suporții de motor? Ați văzut un suport de
motor de pe vremuri cum era făcut? O bucată
turnată de oțel, de ziceai că este o cărămidă,
cu ditamai bucșa de cauciuc, care ținea
generații întregi.
Acum, avem suporți de motor din aliaj de
aluminiu, să fie ușor, să fie fashion, dar la
prima groapă mai zdravănă se retează și te
trezești că-ți joacă motorul sub capotă.
Complicarea inutilă a lucrurilor simple. Evoluția
asta nu a venit doar cu lucruri bune peste noi.

Segmenţii erau la fel, ditamai inelele din cel
mai bun oțel de pe piaţă. Pistoanele, bielele și
blocul, la fel, erau forjate și erau verificate
manual de o echipă întreagă de ingineri, nu
cum se procedează acum, când controlul
calității se face la lot, nu individual.

85

Evoluția, spaima fiabilității
Ce-i drept, toate mașinile moderne din ziua de
azi sunt mai economice, mai sigure și cu
siguranţă mult mai ,,verzi". Nu degeaba a fost
înlocuit carburatorul cu injecția și țeava goală
cu catalizatoare deștepte… Pentru a beneficia
urmașii noștri de o lume mai curată. Nu
degeaba sunt acum farurile fabricate din
plastic și nu din sticlă: pentru siguranța
pietonilor.
De ce nu mai vedem suspensii nemuritoare cu
foi de arc? Pentru că la viteze mari, suspensiile
cu arcuri elicoidale sunt mai sigure. De ce nu
mai găsim autoturisme moderne cu bare de
protecție metalice, cromate? Pentru că
prezintă un risc major în caz de impact... Și
multe alte exemple care ne lămuresc de ce
industria auto a ajuns ceea ce este azi.

„Pădurea Spânzuraților” a reprezentat apogeul
experienței regizorale a lui Liviu Ciulei, după ce
acesta mai realizase şi alte filme ca regizor
principal: „Erupția” şi „Valurile Dunării”, respectiv în
calitate de regizor secund al lui Victor Iliu în filmul
„Moara cu noroc”. Experiența sa de arhitect, actor
şi scenograf au cântărit desigur decisiv la
rezultatul final.
Producţia a fost realizată alb-negru, iar acest
element a contribuit şi mai mult la interpretarea sa
mai degrabă ca film de artă, decât unul pur epic.
Deşi o parte din aceste elemente nu au contat foarte
tare pentru publicul mai puţin avizat, notorietatea
romanului a făcut ca spectatorii români să
primească foarte bine filmul. Pentru critici, toată
atenţia arătată de regizor detaliilor a contat enorm,
iar aprecierile au fost pe măsură. O notă pozitivă a
primit-o şi din partea autorităților comuniste ale
timpului, care au fost mulțumite că cinematografia
noastră a reuşit să producă filme în conformitate cu
preceptele noii revoluții culturale.

Ecranizarea romanului „Pădurea spânzuraților“

Elev Eduard Cociș, clasa a X-a B

Producția filmului „Pădurea spânzuraților“, ecranizare a romanului omonim de Liviu Rebreanu, a fost realizată
în anul 1964 de Studioul Cinematografic „Bucureşti”, care la momentul acela funcționa deja în noul Centru de
Producție Cinematografică construit la Buftea. Filmul a fost realizat de cunoscutul regizor Liviu Ciulei, acesta
alegând în rolul principal, cel al locotenentului Apostol Bologa, pe tânărul (pe atunci) actor Victor Rebengiuc,
rol care l-a consacrat pe acesta în lumea cinematografului. Distribuţia este completată de însuşi regizorul
Liviu Ciulei (în rolul lui Klapka), actrița Ana Széles (Ilona) şi Ştefan Ciubotaraşu (Petre).

O parte a nomenclaturii a considerat că filmul
răspunde chiar nevoilor politice de formare a noului
om, însă aceştia nu înţelegeau un element de bază
pe care pelicula îl expune – adevărata creaţie
artistică – se ridică dincolo orice de concept politic.
Transformările interioare ale lui Apostol Bologa,
exemplar surprinse în pelicula lui Liviu Ciulei, nu se
opreau la un concept politic, ci făceau apel la ceva
mult mai profund, la umanitate.
Un element de curiozitate rezidă în faptul că acest
film apare în perioada de început a cinematografiei
româneşti, în primii 15 ani de la instaurarea

Filmul urmăreşte acţiunea romanului lui Rebreanu, însă cu această peliculă Liviu Ciulei se defineşte a fi un
regizor care crede în puterea imaginii. Alegerea decorurilor este semnificativă ca expresivitate, integrându-se
firesc în structurile naturale ce definesc locuri unde se desfăşoară acțiunea, punctând-o.
Nimic nu apare întâmplător în decorul acțiunii filmului: stivele de coşciuge, grămezile de scaune, vrafurile de
bocanci, nenumăratele obiecte din camera logodnicei, lucrurile aruncate anapoda din castel sau ciudata boală
a pădurii, arăturile uscate, lumina lividă a întinderilor. Toate acestea contribuie din plin la definirea acțiunii ca
una sumbră, bolnăvicioasă, tensionată şi lipsită de orice speranță, cea care definea în fond războiul şi care i-a
cuprins şi pe participanți.
Conflagraţia mondială nu este doar un eveniment, un moment care găzduieşte întreaga acţiune, ci
personajul principal ce determină modificările interioare ale celorlalţi. Fiecare imagine a filmului este
construită pornind de la această constantă pe care regizorul o impune de la început. Pelicula scoate în
evidenţă capacitatea regizorului de a produce valori artistice deosebite care puteau să facă faţă
exigenţelor criticilor la nivel internaţional.
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comunismului în România şi într-o vreme în care
adevărata zonă artistică era mai puţin impregnată
de propagandă.
„Pădurea Spânzuraţilor” depăşeşte total acea
optică teatrală a punerii în scenă a acțiunii unui
film aidoma unei piese de teatru, care este
inerentă oricărei cinematografii la începuturi, cum
era cea românească în anii ’60.
Deşi a mulţumit pe toată lumea, incluzând aici
deopotrivă criticii de artă şi autorităţile regimului
comunist, filmul se ridică dincolo de o simplă
ecranizare a unei foarte bune cărţi, devenind
un etalon greu de atins şi stabilind un alt set de
valori la care filmul românesc era perfect capabil
de a ajunge.
Victor Rebengiuc, aflat la începutul carierei sale
impresionante, creează un personaj cu totul şi cu
totul aparte, cu gesturi, gânduri şi de o profunzime
apropiată de stilul celebrului scriitor rus
Fiodor
Dostoievski. Profunzimea personajului
interpretat chiar la începuturile carierei sale l-a plasat
pe tânărul Rebengiuc între acei actori care pot da
viaţă unor caractere complexe, el devenind de-a
lungul timpului nu doar imaginea reprezentativă a lui
Apostol Bologa, ci şi a lui Ilie Moromete.
Prin „Pădurea Spânzuraților” filmul artistic
românesc se face cunoscut în lume la cel mai înalt
nivel. În anul 1965, participând la Festivalul
Internațional al Filmului de la Cannes, Franța,
regizorul Liviu Ciulei a fost recompensat cu
Premiul pentru regie. De asemenea, filmul a fost
nominalizat şi la cea mai înaltă distincţie a
festivalului, Palme d’Or.

Comentarii asupra unor discuţii
sau

Modul de stabilire al limitelor unei specii
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Ideea de a scrie câteva rânduri despre acest subiect a apărut citind într-o enciclopedie online o
discuţie dintre un absolvent de biologie și medicină și un alt utilizator.
Discuţiile se refereau la încrucişare între două specii de păsări şi anume între pitulicea sfârâietoare
(Phylloscopus sibilatrix) şi pitulicea de munte occidentală (Phylloscopus bonelli).

Pitulicea sfârâitoare
(Phylloscopus sibilatrix) după
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitulice_sf%
C3%A2r%C3%A2itoare

Pitulicea de munte occidentală
Phylloscopus bonell (Vieillot, 1819)

Pitulicea sfârâitoare
(Phylloscopus sibilatrix) după
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitulice_sf%
C3%A2r%C3%A2itoare

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) după
https://fr.wikipedia.org/wiki/ouillot_de_Bonelli
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Şi această definiţie indică
faptul că în stabilirea unei
specii este capacitatea
indivizilor de a se reproduce
între ei.
,În Dicţionar de Biologie de
la
adresa
https://
www.biologie-generala.ro/s/
specie specia este definită
ca “unitate de bază folosită
în clasificarea animalelor şi
plantelor, defineşte un grup
de indivizi comptabili sexual
(nu se încrucişează în mod
normal cu indivizii altor
specii) şi au foarte mare
asemănare
morfologică;
speciile sunt incluse în
genuri. “

Concluzii:
John Ray 1627-1705 după
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Ray#Notes
_et_r%C3%A9f%C3%A9rences

Izolarea reproductivă este
principala caracteristică a
două specii.

Surse online :
1.Ce este o specie?

Aria de răspândire a Pitulicei sfârâietoare
(Phylloscopus sibilatrix)

Aria de răspândire a Pitulicei de munte
occidentală (Phylloscopus sibilatrix)

Noțiunea de specie este folosită pentru prima dată de John Ray în anul 1686 în lucrarea sa Historia
plantarum.
Prima dată trebuie să vedem:
1. ce este o specie, în sens biologic;
2. apoi cum stabilim pentru fiecare organism, cărei specii aparține și în al treilea rând,
3. cum putem verifica dacă specia stabilită de noi este corectă și nu am făcut cumva vreo greșeală.
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Specia
după
Lucian
Pârvulescu (dr. în biologie la
Universitatea de Vest din
Timişoara Facultatea de
Chimie, Biologie, Geografie)
este o „entitate vie care se
auto/ întreţine calitativ şi
numeric prin încrucişare
între indivizii care constituie
populația. Cel mai adesea o
specie are mai multe
populații izolate sau nu
geografic, populaţii care
atunci când se întâlnesc se
pot încrucişa favorabil.”
Prin favorabil se înţelege că
descendenţii rezultaţi din
încrucişări sunt capabili să
dea descendenţi fertili.
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Esenţial în această definiţie
este afirmaţia “populaţii care
atunci când se întâlnesc se
pot încrucişa favorabil. “
În Cristina et al, 2007, Mic
dicţionar Bio-Medical specia
este definită ca o “unitate de
bază folosită în clasificarea
animalelor şi plantelor”;
defineşte un grup de indivizi
compatibili sexual şi au
foarte mare asemănare
morfofiziologică.
Prin “compatibili sexual” se
înţelege că acei indivizi se
pot reproduce între ei.

Pârvulescu,L.,2010,
Sistematica
şi
biologia
nevertebratelor
acelomate.
Ghid practic.
Edituara BuioFlux.
Cristina, R. T., Dumitrescu,
Eugenia, şi Teuşdea,V., 2007.
Mic dicţiomar bio-medical.
Editura
Impactmedia, Timişoara.
***Dicţionar
de
biologie
https://www.biologiegenerala.ro/s/specie
***https://es.wikipedia.org/
wiki/Phylloscopus_sibilatrix
***https://pl.wikipedia.org/
wiki/%C5%9Awistunka_g%C3%
B3rska

Piesa Urlă Pământul
a fost compusă de
Alex & The Fat Penguins în urmă cu doi ani, însă a fost
mixată, înregistrată și produsă anul trecut de către un
bun prieten al trupei, George Nemeznic.
"Urlă Pământul spune o poveste imaginară, în care
Dumnezeu taie cel mai mare și falnic copac de
Pământ, din care face o cruce celui care și-a permis
să fugă în lume cu femeia de care se îndrăgostise
chiar El. Vedem aceasta piesă ca pe un "loc" de
comemorare, creat în cinstea tuturor copacilor care
nu au avut parte de o moarte naturală. Luăm o gură
de aer adânc în piept când venim pe lumea asta, ca
mai apoi să o lăsăm tot aici, când o părăsim. Avem
nevoie de păduri, ca acea gură de aer, să ne fie
combustibil de viață și pentru viață", a declarat Alex.
Tăierile abuzive de păduri reprezintă una dintre
multiplele probleme de mediu cu care ne confruntam
in Romania. Noi, oameni responsabili și tineri, nu
trebuie să acceptăm corupția politică și acele practici
ilegale care duc la distrugerea pădurilor și ne
afectează implicit calitatea vieții.
În interpretarea formației Alex & The Fat Penguins
tăierea copacului nu are doar un impact ecologic, ci
capătă dimensiuni mitice. Clipul ilustrează cel mai
bine acest lucru sugerând prin costumațiile alese că
este distrus ceva sacru, aflat din vechime pe acest
pământ și care ține de tradițiile și valorile unui popor.
Sub deviza "Together for Nature", trupa este
susținută de WWF România în demersul său de a
îndrepta atenția asupra problemelor de mediu care
ne afectează atât prezentul, cât și viitorul. Practic, ea
ajută la sensibilizarea opiniei publice.

Urlă Pământul,
manifest muzical
Alex & The Fat
Penguins
Prof. Măldărășanu Arthur
Alex & The Fat Penguins au realizat un
impresionant manifest muzical prin care
formația trage un semnal de alarmă asupra
distrugerii mediului înconjurător.
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Piesa a fost anunțată pe pagina lor de
facebook:
Alex & The Fat Penguins
28 februarie la 12:08 ·
A sosit momentul pe care îl așteptăm de
câteva luni, să împărtășim cu voi o piesă la
care am pus mult suflet gras de
Pinguin
Urlă Pământul este un manifest muzical
prin care tragem un semnal de alarmă
asupra pericolelor la care supunem mediul
înconjurător și cum aceste pericole se
vor
îndrepta
inevitabil
împotriva
noastră
#togetherfornature
#respir
#urlapamantul

Alex & The Fat Penguins
28 februarie la 12:08 ·
A sosit momentul pe care îl așteptăm de
câteva luni, să împărtășim cu voi o piesă la
care am pus mult suflet gras de
Pinguin
Urlă Pământul este un manifest musical
prin care tragem un semnal de alarmă
asupra pericolelor la care supunem mediul
înconjurător și cum aceste pericole se
vor
îndrepta
inevitabil
împotriva
noastră
#togetherfornature
#respir
#urlapamantul

Pământul urlă și pentru că în fiecare zi trebuie să
supraviețuiască unei noi provocări venite din partea
omului: risipă de energie, de lemn, de apă, poluarea
cu gaze de eșapament, supraexploatarea resurselor
de hrană și nu numai.
Totodată, formația susține inițiativa Earth Hour, cea
mai mare mișcare voluntară de mediu, inițiată de
WWF, care are loc în fiecare an în ultima sâmbătă
din luna martie, când oameni de pretutindeni sting
lumina timp de o oră în mod voluntar, pentru a
atrage atenția asupra problemei schimbărilor
climatice și a modului în care acestea ne afectează.

Surse online:
https://playu.ro/alex-the-fat-penguins-lanseaza-opiesa-manifest-urla-pamantul/
http://www.4arte.ro/2019/02/28/alex-the-fatpenguins-lanseaza-piesa-urla-pamantul-si-sepregatesc-de-concert/
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rulers and have been interpreted by drama
historians as Shakespeare's way of justifying the
origins of the Tudor Dynasty.
Romeo and Juliet is my favourite play. Romeo and
Juliet belongs to a tradition of tragic romances
stretching back to antiquity. The plot is based on an
Italian tale translated into verse as The Tragical
History of Romeus and Juliet by Arthur Brooke in
1562 and retold in prose in Palace of Pleasure by
William Painter in 1567.
Shakespeare borrowed heavily from both but
expanded the plot by developing a number of
supporting characters, particularly Mercutio and
Paris. Believed to have been written between 1591
and 1595, the play was first published in a quarto
version in 1597. The text of the first quarto version
was of poor quality, however, and later editions
corrected the text to conform more closely with
Shakespeare's original.

(William Shakespeare )

rd

23 April Shakespeare Day
Student: Iulia Bălăneanu
Grade: 12th A
Teacher: Nina Roşcan
Many
enthusiasts
of
William
Shakespeare, who was one of England’s
greatest poets and dramatists, celebrate
National Shakespeare Day, also known as
Shakespeare Day, on April 23 each year.
William Shakespeare (baptized on April
26, 1564 to April 23, 1616) was an English
playwright, actor and poet and is often
called England’s national poet. Born in
Stratford-upon-Avon, England, he was an
important
member
of
the
Lord
Chamberlain’s Men company of theatrical
players from roughly 1594 onward.
Written records give little indication of the
way in which Shakespeare’s professional
life molded his artistry.
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All that can be deduced is that, in his 20 years
as a playwright, Shakespeare wrote plays that
capture the complete range of human
emotion and conflict. Known throughout the
world, the works of William Shakespeare have
been performed in countless hamlets,
villages, cities and metropolises for more than
400 years. And yet, the personal history of
William Shakespeare is somewhat a mystery.
There are two primary sources that provide
historians with a basic outline of his life. One
source is his work — the plays, poems and
sonnets — and the other is official
documentation such as church and court
records. However, these only provide brief
sketches of specific events in his life and
provide little on the person who experienced
those events.
While it’s difficult to determine the exact
chronology of William Shakespeare’s plays,
over the course of two decades, from about
1590 to 1613, he wrote a total of 37 plays
revolving around several main themes:
histories,
tragedies,
comedies
and
tragicomedies.

With the exception of the tragic love story
Romeo and Juliet, William Shakespeare's first
plays were mostly histories. Henry VI (Parts I,
II and III), Richard II and Henry V dramatize
the destructive results of weak or corrupt

Shakespeare's use of his poetic dramatic structure
(especially effects such as switching between
comedy and tragedy to heighten tension, his
expansion of minor characters, and his use of subplots to embellish the story) has been praised as an
early sign of his dramatic skill. The play ascribes
different poetic forms to different characters,
sometimes changing the form as the character
develops.

Penhold sau
Priza coreană

Priza

Prof. Oprişan Dan
Se mai numeşte şi priză japoneză sau priza
coreeană (foto. 1). Priza este radical diferită
faţă de cea Shakehand (foto. 2), priză folosită
de toţi jucătorii de tenis de masă din
minicampionatul de la Colegiul Tehnic ,,Mircea
cel Bătrân”, cu o excepţie, după cum vom
vedea ceva mai încolo.

Penhold,

a primit acest nume
deoarece seamănă foarte mult cu ţinerea
unui stilou sau pix în timpul scrisului (foto. 1).

Priza

Shakehand,

Paleta este susţinută cu trei degete (foto 3.) la
fel ca jucătorii chinezi. Această priză
avantajează un joc de ping-pong deasupra
mesei (foto. 5, 6).

Caracteristici
sunt
simplitatea
ei
şi
versatilitatea loviturilor, avantaje în tenisul de
masă din ziua de astăzi, tenis care devine din
ce în ce mai rapid.

Foto 3

Foto 4

denumită astfel
deoarece seamănă cu o strângere de mână.
Este răspândită la jucătorii din Vest (foto. 2).

Foto 1

Priza coreeană este cunoscută şi de cineva
care a jucat doar o singură partidă de tenis de
masă în viaţă şi noi ştim că este folosită de
jucătorii asiatici: chinezi, coreeni sau japonezi.
Ce a fost de-a dreptul surprinzător este că la
minicampionatul „Profesori - Elevi” din Colegiul
Tehnic „Mircea cel Bătrân” am văzut pe viu un
asfel de mod de a ţine paleta.
În continuare, vom prezenta câteva informaţii
despre cele două tipuri de prize.

Foto. 3 şi 4. Modul de susţinere a paletei

Foto 2

Avantaje
Priza Penhold. Oferă jucătorului atât
avantaje, cât şi dezavantaje:
 jucătorului ce foloseşte această priză i
se oferă cea mai bună lovitură forehand
(lovitură de dreapta);
 cel care joacă cu o astfel de priză
trebuie să fie aproape de masă;
 priza
este
foarte
bună
pentru
practicarea unui joc agresiv;
 pentru lovituri de backend, priza este
mai puţin avantajoasă;
 cel care joacă cu o astfel de priză
foloseşte de obicei o singură parte a
paletei.

Priza Shakehand. Şi acest tip de priză are
avantaje, dar şi dezavantaje. Iată câteva dintre
acestea:

 oferă cel mai bun echilibru pentru lovituri
backhand şi forehand.

 este adecvată pentru un stil de joc tip
„blocker”.

Foto 5
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Serviciul

Lovitura de dreapta

Reverul

Foto 6

Foto 8

Foto 10

Foto 11
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FEFLEA, Ioan, Tenis de masă. Curs. Partea I: Tehnica. Oradea 2015 Universitatea din Oradea
Facultatea de Geografie, Turism şi Sport. Departamentul de Educație Fizică, Sport şi Kinetoterapie
( https://fefsoradea.ro/fisiere/cadre/curs_tenis_de_masa.pdf);
OROS, Oliver, Limba tenis.ro (https://www.youtube.com/watch?v=3bUhpP4MPKE).
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Liga Campionilor UEFA

Lionel Messi
31 ani
FC Barcelona

Prof. Nedelea Orlando
Liga Campionilor UEFA (UCL) este o competiție
fotbalistică europeană anuală inter-cluburi
dedicată celor mai victorioase echipe din Europa.
Ea reprezintă una dintre cele mai prestigioase
trofee de cluburi în sport, alături de Copa
Libertadores a Americii de Sud. Liga Campionilor
nu trebuie confundată cu Europa League, al doilea
cel mai important campionat pentru echipe de
cluburi europene.
Real Madrid este cel mai de succes club din istoria
competiției, câștigând trofeul de treisprezece ori,
inclusiv primele 5 ediții.
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Cluburile Spaniole au cele mai multe trofee
cumulativ (18), urmate de cele engleze și italiene
(câte 12). Competiția a fost câștigată de 22 de
cluburi diferite de-a lungul timpului, 12 dintre care
au câștigat-o de mai multe ori. De când competiția
și-a schimbat denumirea și structura în 1999, Real
Madrid este unicul club care a reușit să câștige în
trei ediții consecutive trofeul.
Ultimii 15 ani în UEFA Champions League au fost
dominați aproape categoric de Leo Messi și
Cristiano Ronaldo. Cei doi au jucat 9 din ultimele
14 finale, reușind să câștige trofeul de fiecare dată
când au ajuns în ultimul act (Messi 4, Ronaldo 5).

Cristiano Ronaldo
34 ani
Juventus Torino

Steaua a fost prima echipă din estul Europei care a reușit
să câștige Cupa Campionilor Europeni în 1986,
impunându-se cu 2-0, după executarea loviturilor de
departajare, în fața echipei FC Barcelona. Cu acea ocazie,
portarul Stelei, Helmuth Duckadam, a intrat în cartea
recordurilor, reușind să apere patru penalty-uri
consecutive.
Surse online:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liga_Campionilor_UEFA
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