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LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

POEZII 

 

Totul este simplu 

 

Elev, Bușu Andrei, cls. a XI-a L 

Prof. îndrumător, Sârbu Adriana 

Exiști și îți mulțumesc, 

Exiști și asta este de ajuns, 

Pentru că iubirea mea 

Nu cere mai mult decât să știe 

Că acolo, undeva… 

 

Oriunde ar fi asta… 

Ești tu, 

O parte din mine, 

Din lumea toată ! 

 

Totul este simplu 

Așa cum este… 

Acolo unde exisă 

Dragostea! 
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A trecut…. 

 

 

Elev, Ţacu Adrian Petrică 

clasa a XI-a M 

Prof. coord. Cherchelan Daniela 

 

De când pe tine nu te-am mai văzut 

Multă vreme a trecut. 

S-au dus zile,luni şi apoi ani 

Nu mai sunt acasă acum ca-n alte dăţi 

Dar grija tu, la fel mi-o porţi. 

 

 

Ştiu că acasă de-aş veni 

Cu drag ,tu m-ai primi 

La masa încărcată cu de toate 

M-ai pofti şi mi-ai şopti  

Cu dragoste şi bunătate: 

Eşti fiul meu şi te iubesc ! 

Şi-astept cu drag să te răsfăţ! 
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Cu o mână ţi s-a dat … 

şi cu cealaltă ţi s-a luat 

 

Elev:Ţacu Adrian Petrică 

clasa a XI-a M 

Prof. coord. Cristiana Popa 

 

 

M-am născut într-un oraş la margine de ţară, 

Unde se spunea că banii se fac doar pe-afară. 

Eu cu gândul că nu trebuie să plec din ţară, 

Ci să dau la liceu sau la o academie militară. 

 

Am ajuns la închisoare, dintr-o întâmplare 

Unde am învăţat că viaţa nu-i plină de culoare. 

După aproape doi ani de zile 

M-am gândit să scriu totul pe hârtie, 

Ca toţi să ştie că în viaţă 

Nu-i bine să-ţi faci planuri la nebunie. 

 

Am înţeles că viaţa trebuie trăită, 

Dar nu cu droguri şi băutură 

Şi anturaje care să te bage în încurcătură. 
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Dorul de mama 

 

Elev: Ţacu Adrian Petrică 

clasa a XI-a M 

Prof. coord.  Cherchelan Daniela 

 

Dragă mamă, cu buze dulci îţi spun, 

Că tare-aş vrea, 

Lângă tine acum să fiu 

Şi-n braţesă te ţin!! 

 

Să-ţidauun dar de ziua ta, 

Toate florile,din inimă ţi-as da 

Cu drag, mămica mea! 

 

Mamă, ştiu c-aceste rânduri, 

Cu ochi umezi le citeşti 

Pentru că ţi-e dor de mine, 

Să ştii că şi tu-mi lipseşti. 

 

Astăzi nu sunt lângă tine 

Să te-ating şi să-ţi zâmbesc, 

Dar te am mereu în suflet, 

La mulţi ani….!!şi te iubesc!! 
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Jean Antoine Petit, dit John 

Petit-Senn 

Ecrivain suisse (1792-1870) 

 

Elev: Grigorescu Constantin Mihai, 

cls a XI-a L 

Prof. JianuMihaela 

 

 La conscience parle, mais l'intérêt crie.  

(Bluettes et boutades, p.88, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 On connaît le prix de la fortune lorsqu'on l'a gagnée, et celui d'un ami quand on 

l'a perdu.  

(Bluettesetboutades, p.82, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Le ciel est la dernière chose qu'un avare cherche à gagner.  

(Bluettes et boutades, p.82, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Combien d'orateurs semblent ne parler que pour prouver qu'ils devraient se 

taire !  

(Bluettesetboutades, p.81, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 À talent nain amour-propre géant.  

(Bluettes et boutades, p.76, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Sans les grands mots, comment bien des gens diraient-ils les petites choses?  

(Bluettesetboutades, p.67, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Il faut faire le bien comme l'on cherche à faire le mal : dans l'ombre.  

(Bluettesetboutades, p.64, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 
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 Il faudrait se voir avec l'oeil de son voisin.  

(Bluettes et boutades, p.64, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 L'on se permet tout avec ceux dont l'on n'attend rien.  

(Bluettes et boutades, p.63, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 On regarde à la loupe les qualités de ceux qu'on aime et les défauts de ceux 

qu'on hait.  

(Bluettesetboutades, p.62, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Consulter quelqu'un sur une chose déjà faite, ce n'est pas demander son avis, 

mais son approbation.  

(Bluettes et boutades, p.61, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Deux causes éloignent nos amis : leur prospérité, qui n'a pas besoin de nous; et 

notre infortune, qui aurait besoin d'eux.  

(Bluettes et boutades, p.60, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 L'amour-propre est le plus délicat et le plus vivace de nos défauts; un rien le 

blesse, mais rien ne le tue.  

(Bluettes et boutades, p.58, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Vivre pauvre pour mourir riche, telle est la devise de l'avare.  

(Bluettes et boutades, p.53, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Il vaut mieux employer son temps à acquérir du savoir que de le perdre à faire 

parade de celui qu'on a.  

(Bluettes et boutades, p.48, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Un pas vers Dieu en vaut mille vers la gloire.  

(Bluettes et boutades, p.37, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Moins on a de pouvoir, plus on aime à en user.  

(Bluettes et boutades, p.36, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 L'ambitieux traite ses amis comme les bâtons d'une échelle. Il s'y cramponne 

avec les mains pour monter, puis les foule aux pieds.  

(Bluettesetboutades, p.28, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 L'homme faible est esclave de ses vices et dupe de ses vertus.  

(Bluettes et boutades, p.21, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 



9 
 

 Voiler une faute sous un mensonge, c'est remplacer une tache par un trou.  

(Bluettesetboutades, p.18, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 

 L'homme change dans toutes ses opinions, sauf dans la bonne qu'il a de lui-

même.  

(Bluettesetboutades, p.12, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Les bons magistrats vivent pour servir leur pays; les mauvais le servent pour 

vivre.  

(Bluettesetboutades, p.12, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 L'enfant, comme une branche flexible, devient pour ses parents, suivant 

l'éducation qu'il en reçoit, une couronne ou une verge.  

(Bluettesetboutades, p.11, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 La conscience nous sert surtout à juger les actions d'autrui.  

(Bluettes et boutades, p.11, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 Les personnes qui voient toujours le bonheur chez les autres sont à l'ordinaire 

celles qui ne la trouvent nulle part.  

(Bluettesetboutades, p.9, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 L'esprit fait vivre un ouvrage ; le génie l'empêche de mourir.  

(Bluettes et boutades, p.9, Éd. Librairie nouvelle, Paris, 1856) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

School Jokes to Enjoy ! 

Elev: Predoi Florin 

clasa a VI a 

Prof. coord.  Andreea Dinu 

Have you heard about the teacher who was cross-eyed? 

She couldn’t control her pupils! 

 

Teacher: Name two days of the week that start with "t". 

Pupil: Today and Tomorrow. 

 

Teacher: I see you missed the first day of 

school. 

Kid: Yes, but I didn't miss it much. 

 

Teacher: Could you please pay a little 

attention? 

Student: I'm paying as little attention as I 

can. 

 

Teacher: James, where is your homework? 

James: I ate it. You said it was a piece of 

cake! 

 

Teacher: Why is your homework in your father’s handwriting? 

Pupil: I used his pen! 

 

Teacher: You’ve got your shoes on the wrong feet. 

Pupil: But these are the only feet I’ve got! 
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Today my teacher yelled at me for something I didn’t do. 

What was that? 

My homework! 

 

What is white when its dirty and black when its clean? 

A blackboard! 

 

Teacher: What is the most important thing you have ever learned in chemistry? 

Sam: Don't lick the spoon! 

 

Why did the teacher wear sunglasses? 

Because her class was so bright! 

How was your first day of term? 

Fine, but some man called Teacher kept spoiling all our fun! 

 

When do you get shouted at for something you didn't do? 

When you haven't done your homework! 

 

Why did the echo get 

detention? 

For answering back! 

 

What did one maths book 

say to the other? 

Boy, do I have problems! 

 

What is black and white and 

very hard? 

An exam paper! 
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OM ȘI SOCIETATE 

 

 Iisus Hristos –  

Lumina Lumii 

 

elev:  Gergely Alin Cosmin 

clasa a VI-aA 

       Prof. coord. Văetişi Mihaela  

Etimologic, cuvântul lumina provine din latinescul lumen, care are şi 

înţelesul de lume, şi de viaţă sau de podoabă şi din punct de vedere ştiinţific, 

lumina este o parte constitutivă a vieţii. Corpurile cosmice emit radiaţii 

electromagnetice. Practic, singurele informaţii pe care le primim de la stele şi 

alte corpuri cosmice ajung la noi odată cu radiaţia pe care acestea o emit. Ceea 

ce percepem noi ca lumină este o mică parte din spectrul electromagnetic.  

Toate procesele specifice organismelor vii prezente în toate vieţuitoarele şi în 

trupul nostru sunt semnificativ determinate de lumină,  pentru că substanţele 

biochimice fac posibile schimburile de informaţii prin intermediul impulsurilor 

electrice. 

            Iisus Hristos foloseşte simbolul luminii pentru a exprima misterul 

persoanei sale şi al misiunii sale: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează 

Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan VIII,12). Aşadar, 

lumea este făcută din lumină, iar Cel ce este ,,Lumina lumii″, Hristos, este şi 

Viaţa ei . Viaţa lumii, prezentă peste tot pe Pământ, în pământ, în ape şi în aer, 

viaţa vieţuitoarelor şi a omului sunt cele ce arată că Hristos, prin care s-au făcut 

toate, este Viaţă. 

 Lumina vizibilă este cea care face posibilă cunoaşterea omului, pentru că 

ochiului liber îi sunt sesizabile obiectele mediului înconjurător, dar şi cele aflate 

la distanţe foarte mari de Pământ, cum sunt corpurile cereşti. Din începutul 

Vechiului Testament aflăm că ,,a zis Dumnezeu: Să fie lumină! Şi a fost 
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lumină.″ (Facere I, 3).  Dumnezeu Se descoperă, în Noul Testament, drept 

lumina pură, spirituală, ,,în care nu este nici un întuneric" (I Ioan 1, 5). Minunea 

Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor, în care faţa lui Hristos ,,a 

strălucit ca soarele", arată că soarele lumii acesteia este umbrit de Soarele care 

nu apune în veac - Dumnezeu. 

          Primul imn pe care-l cântă Biserica în noaptea Învierii este un îndemn 

adresat tuturor oamenilor  să se deschidă bucuriei aduse de Lumina Învierii lui 

Hristos, prin trecerea virtuală a întregii noastre creaţii de la moarte la viaţă şi de 

la pământ la cer: ,,Ziua Învierii, să ne luminăm popoare, Paştile Domnului, 

Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a 

trecut pe noi". 

           În concluzie, lumina divină nu este o lumină materială sau o fantezie, ci 

este un  simbol al dumnezeirii, este lumina cunoaşterii în care găsim dragostea 

lui Dumnezeu. 
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Personalităţi istorice 

Elev: Marica Ionuț, cls a V-a A 

Prof.coord. Tașcu Stavre Minodora 

 

Mihai Viteazul a domnit între anii 

1593 şi 1601, fiind domnitorul celor trei 

ţări medievale care alcătuiesc România 

de astăzi: Ţara Românească, Transilvania 

şi Moldova.Sub domnia lui Mihai, Ţara 

Românească adera la ,,Liga Sfântă", din 

care făceau parte iniţial Statul Papal, 

Spania, Austria, Ferrara, Mantova şi 

Toscana, ulterior aderând şi Transilvania. 

Creştinii îl numeau pe Mihai Viteazul, 

,,Steaua lor răsăriteană", privindu-l ca pe un eliberator.În timpul domniei lui 

Mihai Viteazul, la 27 mai 1600, s-a realizat pentru prima dată unirea politică a 

celor trei ţări românesti cu un singur conducător. În punctual cel mai înalt al 

destinului său, Mihai Viteazul se intitul aîntr-un hristov emis la 27 mai „Domn 

al Ţării Româneşti, Ardealului şi 

Moldovei” şi îşi confecţiona bine 

cunoscuta  pecete pe care figurează cele 

3 ţări române surori. 

 

Elev:Bușu Gheorghe, cls a XI-a M 

Prof.coord. Tașcu Stavre Minodora 

Alexandru Ioan Cuza a fost 

primul domnitor al statului naţional 

România, devenit domn al Moldovei în 

5 ianuarie 1859 şi domnitor al Ţării 
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Româneşti  pe 24 ianuarie 1859.  Domnitorul a înfăptuit unirea celor două state, 

un process bazat pe apropierea cultural şi economic între cele două ţări. 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ajutat de apropiatul său, Mihail 

Kogalniceanu, iniţiază importante reforme: secularizarea averilor manăstireşti, 

reforma agrară, reforma învăţământului, toate acestea formând un cadru modern 

de dezvoltare a ţării. Principalele sale reforme au avut un mare impact în 

străinătate şi au dus la intensificarea activităţilor diplomatice ale României.  

Adoptă primul Cod Civil şi Cod Penal din ţările române,  inspirate după Codul 

Napoleonian. A fondat Universitatea din Bucureşti şi cea din Iaşi şi a 

modernizat Armata Română. 
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MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 

Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţia 

 

 

Elev: Grigorescu Constantin, cls a XI-a M 

Prof. Ciobanu Anamaria 

Multă vreme imaginaţia a fost definită ca un proces de combinare a 

imaginaţiilor, ceea ce se potriveşte numai imaginaţiei artistice. Dar procesul 

creator în ştiinţă comportă mai multe sinteze în domeniul ideilor, al 

abstracțiunilor. Azi putem defini imaginaţia ca fiind acel proces psihic al cărui 

rezultat îl constituie obţinerea unor reactii, fenomene psihice noi pe plan 

cognitiv, afectiv sau motor. 

Deşi dezvoltarea imaginaţiei la un înalt nivel e caracteristică omului, 

creativitatea este o capacitate mai complexă. Ea face posibilă crearea de produse 

reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Componenta 

principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum 

noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, 

perseverentă în a face numeroase încercări şi verificări. 

Şcolile sunt instituţiile care oferă nebănuite căi de stimulare a 

creativităţii, datorită tipurilor de activităţi extraşcolare diverse şi atractive. 

Oferta educaţională pe care o popularizează în rândul elevilor, mediul 

ambiental, relaţia dintre elevi şi profesori, lipsa metodelor coercitive, stresante, 

note şi a disciplinei excesive, contribuie din plin la actul de dezvoltare a 

imaginaţiei şi creativităţii copiilor. Motivaţia intrinsecă a fiecărui copil îl ajută 

în procesul creaţiei, deoarece se manifestă spontan, liber, dezinhibat şi sub 
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îndrumarea cadrului didactic, care posedă măiestrie pedagogică, talent îşi 

cultivă aptitudinile creatoare proprii. Ţelul cadrelor didactice din aceste instituţii 

este de a organiza util, plăcut şi relaxant timpul copiilor şi elevilor, de a produce 

trăiri afective intense, capabile se revitalizeze dorinţa şi curiozitatea de a 

explora, de a descoperi veleităţile fiecărei personalităţi, conform inteligenţelor 

multiple predominante, de a face astăzi mai mult ca oricând din copiii de astăzi, 

creatorii de mâine, nu numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor 

rapide din societatea noastră, dar şi pentru a le oferi mijloace de a se ocupa de 

calitatea vieţii lor şi a atinge standardele performanţe din orice domeniu. 
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Pagina isteţilor 

 

Elev: Truță Viorel Iulian, cls a VIII-a 

Prof. coord. Nicola Cătălin  

 

Problema 1 : Doi taţi şi doi feciori au prins trei iepuri, dar fiecărui i-a revenit 

câte un iepure. Se întreabă, cum aşa s-a întâmplat? 

 

Problema 2 : Care ceasornic este mai bun ? 

Creaţia celebrului scriitor şi matematician englez Lewis Carroll (Charles 

Dodgson), operele căruia sunt citite de la mic şi până la mare, poate servi drept 

sursă de popularizare a logicii, chiar şi a logicii matematice. 

Lewis Carroll a propus următoare problemă: dacă aveţi două ceasornice, unul 

care nu merge deloc, iar altul care întârzie cu un minut în 24 de ore, atunci care 

ceasornic este mai bun ? 

 

Soluţie: 

Lewis Carroll afirmă că este mai bun acel ceasornic care ... nu merge deloc. Iată 

raţionamentele dumnealui. 

Care ceasornic este mai bun: cel care indică ora exactă odată în an sau cel care 

indică ora exactă de 2 ori în 24 de ore? 

– Cel de-al doilea desigur! – veţi răspunde. 

Minunat, aşa este cum spuneţi. Să luăm altă întrebare. Să presupunem, că aveţi 

două ceasornice: unul care nu merge deloc, iar altul care întârzie cu un minut în 

24 de ore. Care este mai bun? 

– Fără îndoială, cel de-al doilea, – veţi răspunde. 

Dar nu vă grăbiţi cu răspunsul. Ceasornicul care întârzie cu un minut în 24 de 

ore va trebui să rămână în urmă 12 ore sau 720 de minute, mai înainte de indica 
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din nou ora exactă. Cu alte cuvinte, un astfel de ceasornic va indica ora exactă 

odată în 720 × 24 de ore (adică o dată în doi ani), pe când ceasornicul care 

staţionează va indica ora exactă de fiecare dată, când va veni ora indicată de 

poziţia în care au încremenit acele acestui ceasornic. 

– Dar ce folos, că acele ceasornicului oprit indică corect ora exactă de două ori 

în 24 de ore, – veţi replica, – dacă nu putem spune, când are loc această?  

Dar de ce credeţi, că nu putem spune? Închipuiţi-vă, că ceasornicul s-a oprit 

exact la ora 8 (seara sau dimineaţa – nu contează). Oare nu este clar, că la ora 8 

dimineaţa şi la 8 seara el va indica ora exactă? Şi aşa de fiecare dată, când va fi 

ora 8 dimineaţa sau seara. 

 

Problema 3: Un morar a venit la moară. În fiecare din cele patru colţuri ale 

încăperii el a văzut trei saci de făină. Pe fiecare sac s-au aşezat trei mâţe, iar 

fiecare mâţă a avut pe lângă dânsa trei motănaşi. Se întreabă, câte picioare au 

fost la moară? 

Soluţie 

Două picioare ale morarului, deoarece mâţele şi motănaşii au labe. 

 

Problema 4: Un calculator are nevoie de 3 secunde pentru efectuarea unei 

înmulțiri și de o secundă pentru efectuarea unei adunări. Câte secunde sunt 

necesare pentru efectuarea exercițiului: 

135 X 8 + 27X8 ? 

 

Problema 5 De scris cu cifre numărul, compus din unsprezece mii, unsprezece 

sute şi unsprezece unităţi. 

Soluție: 

Mulţi consideră că acest număr va fi 111111. 

În realitate numărul cerut va fi 12111 = 11000 + 1100 + 11. 
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Care este soluția? 

 

Problema 1 : 

Elev Adafinei Raul, cls a V-a B 

Prof.coordonator Lupu Răzvan 

 

Aranjaţi numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 în pătrăţelele 

pătratului magic, astfel încât suma în fiecare rând, coloană şi diagonal să fie 

egală cu 15.  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Rezolvare:  

 

 

 

 

 

 

 

6 
1 8 

 

7 
5 3 

 

2 
9 4 
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Problema 2 : 

Elev – Singurelu Vasile, a V-a B 

Prof.coordonator Lupu Răzvan 

Completaţi imaginea alăturată cu cifre de la 1 la 9 .( Se pot repeta unele cifre, 

altele poţi să nu le folosesti). Se completează astfel încât să se respecte 

operaţiile. 

 :  =  

- ///////// X ///////// X 

 +  =  

= ///////// = /////////// = 

 +  =  

 

Rezolvare: 

6 : 2 = 3 

- ////////// X ///////// X 

1 + 2 = 3 

= /////////// = ///////// = 

5 + 4 = 9 
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Efectul de seră 

 

 

Elev:Nicorescu Marinel 

Clasa a IX-a M 

Prof. coord. Vais Elena 

 

Efectul de seră este un fenomen natural, al cărui mecanism este 

următorul:razele solare incidente sunt în mare măsură absorbite de pământ, mai 

ales la suprafață, iar o parte sunt reflectate în spațiu sub formă de radiații cu 

lungimi de undă mai mari. O parte a acestei radiații este, la rândul său, absorbită 

și reflectată de gazele cu efect de seră din atmosferă, mai ales în vaporii de apă, 

nori, dioxid de carbon(CO2), metan(CH4), oxid de azot(N2O), deci Pământul 

primește în același timp o radiație care provine direct de la Soare și o radiație 

reflectată de atmosferă, ceea ce determină o ridicare a temperaturii la suprafața 

solului.Acest efect este amplificat de activitățile umane: transport, încalzire, 

industrie, creșterea animalelor și deșeurile produse de acestea. 

În absența măsurilor de control a emisiilor de gaze cu efect de seră, se 

estimează că temeratura medie la 

suprafața Pământului ar putea crește 

cu încă 2°C în intervalul 1990-2100, 

ceea ce înseamnă o ridicare a 

nivelului mării cu aproximativ 

50cm.Totodată, creșterea 

temperaturii globale va continua 

mult timp după anul 2100 din cauza 

inerției termice a oceanelor. 
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Știați ca ? 

 

Elev: Brumar Sergiu, cls a VI B  

Prof. coord. Vais Elena 

Gazele aleargă cu viteza de 80 km /ora ?   Calul aleargă cu viteza de 68 km/ 

ora? 

Frecvenţa respiratorie a rozătoarelor este la: 

• Șobolan- 100-150 respirații/min 

• Șoarece-200 respirații/min 

• Iepure- 100-120 respirații/min 

 

Știațica ? 

Asupra aparatului excretor au influenţă nefavorabilă frigul, căldura 

excesivă, intoxicațiile si microbii care pot produce boli 

Păsările sunt vertebrate lipsite de vezică urinară. 

Buretele de mare scos din apă se lasă câtva timp în apă dulce pentru a 

putrezi partea moale, se spală bine iar scheletul fibros şi elastic se 

decoloreazăsi se întrebuințează la spălat si la șters tabla. 

 

Știați că ? 

Tenia poate trăi în corpul omului 

aproximativ 15 ani şi ajunge până 

la 20 m lungime. Ouăle de tenie 

eliminate de omul bolnav pot 

ajunge în apă şi formează larve. Ele 

pot fi înghițite de pești (știucă, 

biban ) şi apoi de om. 
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Tulburări oculare 

 

Elev:Sidor Florin Octavian 

Clasa aVI-a B 

Prof. coord. Vais Elena 

 

Strabismul(ochii încrucișați) reprezintă un defect vizual congenital, 

caracterizat prin incapacitatea ochilor de a se situa și privi paralel, 

determinându-l pe copil să-și modifice poziția capului în mod 

compensator(capul întors într-o parte și aplecat mult spre umăr). Poate fi 

bilateral convergent( ambii ochi privesc spre nas) sau numai unilateral 

convergent( un ochi privește înainte, iar celălalt lateral, în sus sau în jos). 

Miopia se caracterizează prin imobilitatea de a vedea obiecte aflate la 

distanță, din cauza unor modificări anormale ale diametrelor globilor oculari. 

Hipermetropia se caracterizează prin imobilitatea de a vedea obiecte 

situate foarte aproape de ei și în special, de a citi. 

Astigmatismul constituie un viciu de vedere în care impresiile luminoase 

care vin, paralele, din depărtare nu se întâlnesc în același punct(focar) de pe 

retină. 
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Centrala nucleară electrică  

de la Cernavodă 

 

Elev:Chelaru Vlăduț Neculai 

Clasa a VI-a B 

Prof. coord. Cîrlugea Marius 

Cu o putere de 700 MW este prevăzută să funcționeze cu 5 reactori 

CANDU. Reactorul CANDU(CANada Deuterium Uranium) este un reactor 

canadian, cu moderator apă grea și combustibil uraniul natural. 

Primul reactor a fost dat în folosință în anul 1996 și furnizează circa 10% 

din energia electrică a țării noastre.  

În condiții normale de funcționare, datorită proiectării și tehnologiei 

moderne, cât și datorită existenței a cinci bariere de protecșie, reactorii CANDU 

sunt considerați printre cei mai puțini poluanți reactori din lume, cu impact 

minim asupra mediului înconjurător. 

Deșeurile radioactive vor fi ținute 10 ani în bazine special amenajate în 

incinta centralei în vederea scăderii radioactivității și a temperaturii după care 

vor fi stocate timp de 50 de ani într-un 

depozit intermediar și apoi vor fi 

transferate într-un depozit definitiv. 

Pentru alegerea locului de depozitare 

definitivă se efectuează încă studii 

geologice privind structura solului și 

seismicitatea. 
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Aplicații  

ale 

 radiațiilor X 

 

Elev:Chelaru Neculai Vlăduț 

Clasa a VI-a B 

Prof. coord. Vais Elena 

 

Traversând o porțiune a corpului omenesc, radiațiile X sunt absorbite în 

mod diferit. Această proprietate este folosită în radioscopie și radiografie. 

Radioscopia și radiografie: obiectul care se studiază se așază între sursa 

de radiații X și un ecran fluorescent, în cazul radioscopiei între sursa de radiații 

X și o placă fotografică în cazul radiografiei. Radiațiile X după ce străbat 

obiectul au intensități diferite. Ele impresionează mai mult sau mai puțin 

ecranul fluorescent sau placa fotografică. În acest mod, pe placa fotografică sau 

pe ecran, se pot localiza fracțiunile, alte leziuni sau se poate sesiza prezența 

unor corpuri străine. 
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  Gândeşte-te de două ori  

înainte să-ţi aprinzi ţigara! 

 

 

Elev:Răducănița Gabriel, cls a IX a M 

Prof.coord. Popescu Luminiţa 

Monoxidul de carbon din fumul de ţigară îngreunează 

capacitatea plămânilor de a acţiona, întrucât acesta este absorbit în sânge, în 

locul oxigenului. În timp, acest lucru va cauza insuficienţă pulmonară şi 

cardiacă, deoarece aceste organe trebuie să lucreze mai greu, pentru a obţineşi a 

transporta oxigenul necesar întregului organism. În cele mai multe cazuri, 

rezultatul este îmbolnăvirea. 

 Fumul de ţigară este chiar mai periculos atunci când se iau în considerare 

efectele nicotinei, o altă substanţă nocivă ce se găseşte în fumul de 

ţigară. Nicotina provoacă dependenţa de ţigări. Unele studii sugerează că 

oamenii renunţă la ţigări mai greu decât la droguri. Pe lângă dependenţa care o 

cauzează, nicotina creşte tensiunea arterială şi ritmul cardiac. 

 Fumatul scurtează, în medie, viaţa 

femeilor fumătoare, cu 13 ani şi viaţa 

bărbaţilor fumători, cu aproximativ 14,5 

ani.  
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Știați că? 

 

Elev: Chelaru Neculai Vlăduț, cls a VI B  

prof. coord.Vais Elena 

 Prima încercare științifică de determinare a vitezei  luminii îi aparține lui 

Galileo Galilei  (1607). 

 Luminii solare îi trebuie aproximativ 8 minute pentru a ajunge pe pământ.  

 Lumina se propagă în vid cu aproximativ 300000 km/s, de două milioane 

de ori mai repede decât un glonț. 

 Lumina reflectată de o oglindă poate fi văzută de la  40 km ? 

 Umbra îți poate indica momentul zilei.Umbrele sunt lungi dimineața şi 

seara şi scurte la prânz când soarele este deasupra capului. 

 Eclipsele de soare se produc mai rar decât cele de lună. O eclipsă totală 

de soare a putut fi observată în ţara noastră în ziua de 11 august 1999 în 

jurul orei 11 când soarele a fost acoperit aproximativ 2 minute şi 23 de 

secunde. 

 Materialele plastice se folosesc pentru construcția lentilelor ochelarilor de 

protecție? Aceste lentile sunt mai mari ca dimensiune şi trebuie să fie 

ușoare. 

 Ochelarii de vedere pot avea şi lentile bifocale. O lentilă bifocală are 

două zone cu distanțe focale diferite:cea cu arie mai mare se folosește 

pentru obiectele îndepărtate, iar cea cu arie mai mică se folosește pentru 

citit. 

 Oamenii miopi văd fără ochelari feţele oamenilor mai tineri şi mai 

frumoase decât în realitate(nu disting ridurile sau alte mici defecte), iar 

culoarea feţei pare mai deschisă? 
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 Cea mai simplă lupă este o lentilă convergentă? Existăși lupe formate 

dintr-o lentilă convergentăși una divergentă alipite sau lupe formate chiar 

din trei lentile. Oricare ar fi tipul de lupă, aceasta are o distanță sub 10 

cm. Introducând-o în apă, imaginile nu vor fi la fel de mari ca în aer, ele 

fiind aproape egale cu obiectul. 

 Introducând lupa într-un lichid al cărui indice de refracție este mai mare  

ca al sticlei, de exemplu, în ulei de transformator, lupa va da imagini 

micșorate ale obiectelor. 

 Unele avioane zboară cu viteza mai mare decât viteza sunetului și de 

aceea se numesc avioane supersonice. De exemplu, avionul de pasageri 

Concorde zboară cu viteza de două ori mai mare decât sunetul  în timp ce 

Avionul Lockheed SR-71( SUA), cel mai rapid avion cu reacție zboară cu 

o viteză de 3,5 ori mai mare decât a sunetului.    

 Sunetul se propagă cel mai ușor prin solide compacte. Viteza de 

propagare a sunetului prin oțel este de 15 ori mai mare decât prin aer. 

 Sunetul se propagă mai repede prin lichide decât prin gaze. Viteza de 

propagare a sunetului este de patru ori mai mare în apă decât în aer.    
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ARTE ȘI TEHNOLOGII 

„Arta  este o expresie a libertăţii prin definiţie.” 

(George Călinescu) 

 

,,Dincolo de imaginaţie este sufletul tău...” 

ediţia a V-a 

Elev: Țacu Adrian, cls a XI-a M  

Prof. coord. Hoară Simona 

În perioada ianuarie-iunie 2016 s-a desfăşurat la Şcoala Profesională 

Specială Craiova proiectul educativ ,,Dincolo de imaginaţie este sufletul tău...”. 

În cadrul proiectului a fost derulat în parteneriat cu instituţii din ţară Concursul 

Regional de creaţie artistică cu acelaşi titlu.  Partenerii locali implicaţi în proiect 

au fost Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dolj.   

Anul acesta au participat elevi şi cadre didactice din 32 de judeţe ale ţării 

şi din Bucureşti. De asemenea am avut plăcerea de a concura şi elevi din 

Portugalia şi Polonia la secţiunea ,,fotografie” cu câteva lucrări remarcabile. 

Proiectul a fost lansat în luna ianuarie a acestui an. Activităţile au decurs 

conform programului. Perioada de postare a eseurilor cadrelor didactice a fost 

prelungită cu o săptămână la solicitarea câtorva colegi din ţară, fără a perturba 
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buna desfăşurare a celorlalte activităţi. Procesele-verbale sosite de la şcolile 

partenere întocmite în urma desfăşurării activităţilor cu tema ,,Libertate” denotă 

profesionalism şi dăruire şi pun în evidenţă avantajele muncii în echipă. 

Eseurile postate de colegii noştri au impresionat la superlativ juriul, punându-l 

în dificultate pentru acordarea diplomelor. 

Bugetul alocat a fost din surse proprii şi s-a încadrat în suma de 1000 lei. 

Plastifierea calendarelor nu a fost costisitoare fiind realizată cu aparatura din 

dotarea şcolii. Conform Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, Regulamentului 

propriu al concursului şi selecţiei făcute de către parteneri la faza locală au fost 

înscrise în concurs la faza regională un număr de 668 de lucrări la cele patru 

secţiuni şi 161 de cadre didactice coordonatoare. S-au acordat, în total, un 

număr de 157 de premii şi menţiuni, o pondere de 23,6% din totalul 

participanţilor (31 de premii I, 39 premii II, 52 premii III, 35 menţiuni) şi 411 

diplome de participare. Numărul de participanţi la ambele faze ale concursului a 

depăşit 1000 de elevi şi 200 de cadre didactice coordonatoare. 

Considerăm că atât scopul cât şi obiectivele au fost realizate datorită 

feedback-ului primit de la partenerii din ţară care şi-au exprimat liber dorinţa de 

a ţine legătura pentru a participa şi la ediţiile viitoare ale proiectului. 

Calendarele realizate au fost deosebite, dar puţine (anul viitor vom creşte 

numărul acestora). Elevii şcolii noastre s-au bucurat de rezultatele obţinute în 
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urma eforturilor depuse în realizarea lucrărilor cu care au participat, între ei 

fiind deja concurenţă de la ediţiile anterioare. Ţinem cont că premiile pe care le 

obţin ,,cântăresc” mult la dosarele lor înaintate în instanţă pentru ieşirea din 

detenţie. 

 

Școala Altfel 

 

 

 

Elev: Cristache George, cls a XI-a M  

Prof. Popa Cristiana 

Prof. Traistă Ion Vasilică 

Vineri, 17.03.2017, am participat la activitatea desfăşurată la Biblioteca 

Judeţeană „Alexandru şi AristiaAman” din Craiova, alături de profesori de la 

Şcoala Profesională Specială şi educatori ai Centrului de Detenţie Craiova. 

În opinia mea această 

activitate a fost un câştig 

deoarece am putut să 

vizitez pentru prima dată 

Biblioteca Judeţeană  

„Alexandru şi Aristia 

Aman” din Craiova şi am 

participat la o activitate atractivă pentru mine – vizionarea unui film în secţia 

audio-video a bibliotecii, “October Sky” ( 

“Cer de octombrie”), un film educativ, 

realizat după o poveste reală, film care mi-a 

plăcut foarte mult şi din care am învăţat că 

dacă îţi doreşti ceva foarte mult, acel lucru 

se poate realiza prin muncă şi perseverenţă. 
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Tot în aceeaşi zi am fost în vizită la ISU, vizită care deasemenea mi-a 

plăcut foarte mult şi în urma căreia am realizat că foarte mulţi oameni sunt 

alături de noi pentru a ne ajuta la nevoie. La ISU ne-au fost prezentate maşinile 

speciale  şi materialele necesare pentru salvarea oamenilor. Am realizat astfel că 

acei oameni sunt dispuşi chiar să-şi dea viaţa pentru a-şi ajuta semenii. 

Am participat cu mare plăcere la aceste activităţi şi aş dori să mai particip 

şi la altele de acest gen deorece am avut multe lucruri de învăţat. 

 

Despre NOI,  

ALTFEL.... 



34 
 

 

Cuprins 
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