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POEZII 

 Îmi pasă… 

elev: Baier Martin Andreas 

prof. coord. Sârbu Adriana 

 

Îmi pasă …chiar dacă nu mai am niciun drept 

Îmi pasă…chiar dacă nu mai am nici voie să te aștept 

Ai  ales să faci parte din alt, vis  cu alt înțeles 

Așa ușor ai șters, fără  niciun stres. 

 

Mie îmi pasă, fericirea ta încă mă hrănește, 

Măcar lasa-mă să te privesc  precum un înger ce 

te ocrotește. 

Și nu mă lua în seamă , mie doar îmi pasă 

Să te vad zâmbind, fiindcă atunci ești cea mai 

frumoasă. 

 

Da, sunt nebun, dar o alta ”ea” n-ar avea sens 

O alta ”ea” ar lua esența și puterea din vers 

O alta ”ea” m-ar face să compar 

O alta ”ea” ar dori să dispari. 

 

Brumar Sergiu 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
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Și  te iubesc, dar greșesc, că prea mult îmi pasă 

Scuze, dar eu credeam că doar dacă pui suflet fericirea o să iasă 

Te-am transformat în artă, să te mai pot avea, 

Însă  doar în foi pot avea din nou prezența ta. 

 

În foi mai te pot îmbrățisa, 

Pe foi îmi curg lacrimi după amintirea ta… 

Te-am portretizat în minte, te-am tatuat pe suflet, 

Ți-am dat inima, dar nu și-un preț. 

 

Eram amandoi în parc, promiteam ținându-

ne de mână, 

Ne visam așa departe, ca doi astronauți pe 

Lună 

Îmi pasă mai mult decât crezi  

Si acum realizez ca am construit iubirea pe 

greșeli 

 

            

Că uneori trebuie lăsat orgoliul  să se supună 

Atunci când iubirea vrea sa spună 

Că e usor să cazi in tentații , că așa e in  viață 

Ca un copil singur în cămara cu dulceată 

 

 

Brumar Sergiu 
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Atunci când pulsul îmi va fi la un pas de turbare, 

Îți vei da seama cât îmi pasă de tare. 

Cât îmi doresc de tare acea amploare, culoare, 

Ce îneacă visele în a iubirii sudoare. 

 

 

Doare, dar tot îmi pasă din ce în ce mai mult 

Fiindcă și aunci când spui că nu mă vrei, îmi place să te ascult, 

Îmi pasă, dar nu pot să renunț nici mort la tine, 

Îmi pasă atât de mult…ca uneori uit de mine… 

Îmi pasă… 

 

 

Nu mă supăr pe destin 

elev: Covaci Daniel  

prof. coord. Traistă Ion- Vasilică 

 

Durerea în inima mea a pătruns 

Fericirea de mine s-a ascuns 

De la atâta tristețe și plâns 

Lacrimi uscate pe obraz mi-au rămas. 

 

Eram doar un copil, umil, nefericit 

Brumar Sergiu 
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De soartă chinuit cumplit 

Încât am fost uimit de umilit 

De câtă durere în inima mea s-a zidit. 

 

Astăăzi sunt cum mi-am dorit 

Să compun și să fiu fericit 

Chiar dacă de rele m-am izbit și am fost copleșit 

N-am să uit că așa mi-a fost menit să fiu rănit. 

 

Dar m-am supărat pe destin  

Nici de el n-am fost străin 

Chiar dacă mi-a făcut inima să plâlngă  

Și durerea în brațe să mă strângă 

N-am încetat să sper că am să-l rescriu 

Și nefericit n-am să mai fiu. 

 

N-am inima de fier 

Dar nu voi renunța niciodată să sper 

Atât timp că știu că mă iubesc stelele de pe cer 

Și îmi oferă sprijin atunci când le cer 

 Când viața pare că nu are nicio  culoare 

O iau în piept ca atare 

Gherman Alexandru 
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Și mă lupt cu zilele amare 

Și nu renunț de la prima 

încercare 

Și cu determinare înving 

orice provocare 

Chiar de ar fi să cad jos din 

picioare 

Fiindcă am învățat că orice 

problemă are o  

rezolvare.. 

Dacă ai perseverență și 

răbdare. 

 

 

Prințesa supărată 

Elev: Timar Nicolae 

Prof. coord. Popa Virgil 

A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti o prințesă foarte supărată. 

 Deși era foarte frumoasă şi avea tot ceea ce îşi dorea, totuși nu era fericită. Ea locuia într-un 

palat foarte înalt înconjurată de ziduri măreţe. În jurul ei mișunau de zor argaţii palatului, încercând 

să-i facă toate poftele, măcar pentru un zâmbet, dar nimeni nu reuşea. Zi de zi prinţesa se întrista şi 

mai mult şi nu ştia ce să facă pentru a fi fericită. De aceea a chemat la palat o fată de vârsta ei căreia 

i-a poruncit să-i spună ce era de făcut pentru a nu mai fi tristă. Văzându-i privirea fata a început să 

tremure de frică şi fericirea care o avea pe chip înainte de a intra în palat, i-a dispărut. Cu vocea 

tremurândă fata din popor care era tot timpul fericită a rugat-o pe prinţesă să iasă din palat şi să 

meargă împreună în satul din apropiere. 

Brumar Sergiu 
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 Prinţesa a acceptat şi a mers împreună cu fata în 

sat. Acolo fata i-a făcut cunoştinţă cu toţi prietenii 

ei şi apoi a invitat-o să petreacă o zi împreună. 

În acea zi prinţesa a participat cu aceştia la 

jocurile din sat, la toate adunările şi a observat că 

tristeţea începe să-i dispară. La finalul zilei ea 

râdea împreună cu ei la glumele pe care aceştia le 

făceau şi şi-a dat seama că ceea ce-i lipsea pentru a 

fi fericită erau prietenii. 

 Din ziua următoare, ea a deschis larg porţile 

palatului pentru ca toţi cei ce doreau să poată intra 

şi să se poată bucura de frumuseţile interioare. 

Înconjurată astfel de prieteni, ea zâmbea tot timpul, 

iar tristeţea i-a dispărut pentru totdeauna. 

 

Frumuseţea Verii 

Elev: Mocsel Albert 

Prof. coord. Popa Virgil 

Bătrânul an şi-a chemat într-o zi ficele sale, anotimpurile 

pentru a afla care dintre ele este preferata oamenilor. 

 Acestea pe rând, au spus tatălui lor cât de însemnate sunt  

pentru oameni şi cât sunt de iubite. 

 Cu toate că fiecare şi-a arăat frumuseţea şi necesitatea, vara a 

fost cea care a demonstrat că este cea mai iubită, deoarece căldura sa este mult aşteptată atât de 

oameni cât şi de plante şi animale.  

Boriceanu Iulian 

Ganea Gheorghe 
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 Kara este anotimpul cel mai iubit în care oamenii se bucură de soare, majoritatea plantelor şi 

pomilor fructiferi dau roade iar animalele sunt cele mai active. 

 Văzând necesitatea şi importanţa ficelor sale, bătrânul an le-a îmbrăţişat pe fiecare şi le-a 

rugat să fie în continuare lafel de atente la nevoile oamenilor. 

 

 

 

Elev: Covaci Manex 

Prof. coord. Popa Cristiana 

 

A fost odată ca niciodată un moș și o babă ce trăiau la marginea împărăției lui Negru  

Împărat. 

Acest împărat fusese cândva 

foarte bun cu supușii săi, însă după 

pierderea soției devenise rău și hain 

la suflet, de unde și numele pe care-l 

căpătase.În   urma căsniciei însă, 

îi rămăsese o fată, pe care, din 

cauza supărării și  sufletului înnegrit 

o alungase din împărăție.  

După multe zile, fiica sa a 

ajuns la casa celor doi bătrâni, care  

deși nu o cunoșteau au 

primit-o cu bucurie, mai ales că pe ei 

nu-i învrednicise Dumnezeu să aibă 

un copil. 

Fata, fiind foarte frumoasă 

și harnică, a intrat repede la inima 

bătrânilor care nu smai săturau să o privească. 

Brumar Sergiu 
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Cu toate că erau foarte săraci ei încercau din răsputeri să-i ofere fetei cele necesare traiului. Anii au 

trecut și odată cu ei și puterea celor doi bătrâni. Văzând că viața lor e pe sfârșite au chemat-o pe 

fată și pe lângă multe sfaturi i-au oferit acesteia un inel singura lor comoară. 

Deși, nu era făcut dintr-un metal prețios, acest inel avea o însemnătate specială pentru cei 

doi bătrâni. Ei i-au spus fetei să-l păstreze cu multă grijă, iar la momentul potrivit să-l ofere cuiva 

drag. Fata a luat inelul și l-a pus la piept, într-un buzunar, în dreptul inimii. După ceva vreme însă 

cei doi bătrâni s-au stins, iar fata a rămas din nou singură. Luându-și inima în dinți s-a hotărât să 

meargă la tatăl său pentru a-l mai vedea o dată ca mai apoi să plece în lumea largă. Ajungând la 

împărat l-a rugat să îl strângă în brațe ca mai apoi să poată pleca liniștită unde i-o îndrepta 

Dumnezeu pașii. 

Deși nu a fost de acord, totuși la insistența fetei a acceptat, mai ales că acesta îi promisese că 

nu o s-o mai vadă vreodată. Însă, în momentul în care fata și-a îmbrățișat tatăl, inelul pe care-l purta 

în dreptul inimii a devenit strălucitor ca soarele, acesta fiind aprins de dragostea și iubirea curată ce 

izvorau din inima ei. Văzându-l, împăratul a rămas uimit și nu își mai putea lua ochii de la el. Fata 

și-a adus aminte de vorbele celor doi bătrâni și i l-a oferit împăratului, deoarece pe altcineva mai 

drag ca tatăl ei nu avea. Împăratul fiind fascinat de inel l-a luat și l-a pus la mână, iar în clipa aceea, 

ca prin minune, inelul a început să strălucească în mod orbitor, iar sufletul împăratului și-a pierdut 

întunecimea devenind sclipitor ca soarele. 

Dragostea i-a pătruns întregul trup și suflet și pentru prima dată după ani mulți a fost 

cuprins de iubire. Cu lacrimi în ochi i-a cerut iertare fetei pentru toată durerea pe i-o pricinuise.
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Umbre 

                                                elev: B. M. Andreeas 

prof. coord. Tașcu-Stavre Minodora 

 

Umbre dansând în fața lunii 

Minți goale ce s-au lăsat pradă minciunii, 

În jocul ăsta noi am fost nebunii 

Am tras fara milă din ţigara pasiunii! 

Știam cum ești, deschisă precum o carte 

Puteam să-ți citesc fiecare gând în parte… 

Mă afunda-i în ele fară regret 

Nici nu-ți imaginezi cât m-a făcut de 

dependent, 

Ai profitat, m-ai umilit că eram umil  

Ai văzut cum numele tău, mă făcea sensibil, 

Neatentă ai lăsat umbrele să mi-i te fure, duduie 

Și-ai aflat că dacă-ți trece mâna prin inimă îți rupi și-o unghie. 

Nu e la fel ca-n filmele tale cu final fericit  

Daca mă doare, te doare, știu și simt ce simți 

Suferi, sufăr apoi, plângem după , 

Nopțile din trecutul tandru ce ne astupă 

Minciunile și promisiunile care călcau fară milă principii 

Și mă întreb cum de am ajuns să iubesc un trandafir doar ca să-i simt ghimpii… 

 

 

 

Brumar Sergiu 
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Super Strong 

                                    elev: B.M. Andreeas 

prof. coord. Sârbu Dan-Gabriel 

 

Visu’ a fost doar o formă de  refugiu moale 

Am simțit singurătatea în fiecare încercare 

Super Strong, doream să fiu tare 

Doream iubire cand voi crește mare 

Dar durerea m-a încercat, m-a atacat  

Dragostea m-a luat de mână apoi abandonat 

Familie, am una, o țin în cutie 

N-am avut parte de tine, doar de pix și hârtie 

Să scriu poezie și versete despre cum era 

Să mă studiez, perfecționez pentru ce va urma 

La 14 ani, primul fum de marfă m-a spart rău 

Mă vedeam pe scenă strigând numele tau 

La 16, visu’ - realitate  

Cântam poate târziu pe scene târziu în noapte 

Țin minte am pierdut totul deodată 

Familie, iubita,  trecut și casă 

Am fost luat în primire de stradă 

Când înghețam de frig, m-am refugiat într-o brigadă 

Urmată de fum gros și-o noapte magica 

Droguri, golani, lux, salt mare dintr-o viață tragică 

Așa mi-i s-a promis, voiam banii 

Măcar pe ei să-i am daca tot pierd anii  

Brusc se schimbase, credeam că-n bine 
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Dar tot rău era, tată...fără tine. 

Vorbesc cu tine,zi-mi ce model ai fost! 

Mie mi-ai demonstrat doar cât poate fi omul de prost  

Tu fără femeie, ai luat în brațe decesul 

Ți-e ți-a fost greu? Pe mine mă omoară stresul 

Eu n-am avut nimic decât un schimb de haine pe mine 

O lume și un drum nou, nu m-a întrebat nimeni dacă-mi convine. 

Să lupt, să fac ce fac acum, a fost nevoie, era foame mare 

Cu ochii roșii priveam oglinda și vedeam sufletul cum 

moare 

Drogurile crezi că-s rele, sunt bani murdari 

Voi m-ați lăsat între dealeri și cămătari... 

Singur am făcut totul, n-am regrete 

N-am defecte, doar studiu de caz să-mi reflecte 

Drumul meu acum e simplu, similiar cu o autostradă 

Nu mai e nici nevoie să stau în gardă... 

Românii n-au cum să mă faă niciodată 

Bolnav după artă, dominat de ură 

Când provoc un bine, simt căldură. 

Sunt sadic rău, dar vreau pe cineva aproape 

Tu știi doar cât de mult sufăr în noapte 

Vreau să mă asculte cineva, să-mi înțeleagă sentimentele așa cum sunt 

 Să-mi arate drumul că al meu e crunt 

Să mă facă să mă simt copil încă o dată... 

Simt că arta îmi dorește mintea mea fumată... 

Uneori plâng că nu mă mai satură felia, 

Când viața m-a chinuit ca pe Mesia, 

Gherman Alexandru 
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De acolo finețea cu care îmi execut meseria 

Și părerea ta proastă când îmi arăt isteria 

Am fost lăsat să mă sting încet 

Să caut ca nebunul mâna dulce, să mă ducă pe drumul corect. 

 

Fișă de lectură 

Elev: Klug Mihai 

1. Titlul cărții: Zece negri mititei 

2. Autorul: Agatha Christie 

3. Volumul: Editura: Litera 

4. Subiectul: 

Acțiunea cărții se desfășoară pe o insulă ,,Insula Negrului’’ unde sunt aduse sub 

anumite pretexte cum ar fi diferite slujbe sau în calitate de invitați zece persoane. 

Ajunși la casa de pe insulă, aceștia descoperă că persoana care i-a adus acolo avea cu 

totul alt scop, acela de a-i face să plătească pentru crimele săvârșite de aceștia, dar 

pentru care nu au fost pedepsiți de lege. Astfel, personajele sunt ucise rând pe rând pe 

baza unei poezi afișate prin toata casa. Pe parcurs, aceștia descoperă că cel care 

comite crimele este de fapt unul dintre ei, dar nereușind să afle cine anume. Autorul 

crimelor este dezvăluit în epilog, explicând comiterea crimelor și motivul acestora.  

5. Personajele: Judecătorul Wargrave, Vera Claythrone, Philip Lombard, Isaac Morris, 

Emily Brent, Generalul Macarthur, Doctorul Armstrong, Tony Marston, Domnul 

Blore, Fred Narrcatt și soții Rogers. 

-mi-ar plăcea să semăn cu Philip Lombard deoarece dintre toate personajele el mi s-a 

părut cel mai asumat. 

6. Are cartea o morală?  

Am învățat că trecutul ne va urmări mereu și trebuie să ni-l asumăm.  

7. Notează ce ți-a plăcut: 

-o întâmplare: mi-a plăcut o secvență, mai spre final când rămăseseră doar 2 persoane 

în viață și fiecare îl credea vinovat pe celălalt. 

8. Scrie trei motive pentru care recomanzi această carte unui prieten. Transcrie un citat 

care te-a marcat. 

 

Este o carte care te ține cu sufletul la gură, te atrage din primele rânduri și mie mi-a 

plăcut foarte mult. 

Citatul care m-a marcat este: ,,Chiar în mijlocul vieții, suntem mai aproape ca 

niciodată de moarte.’’  

 

Fișă de lectură 
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Elev: Baier Martin 

 

1. Titlul cărții: Harry Potter 

2. Autorul: J.K. Rowlings 

3. Volumul II  

4. Subiectul: Volumul II – Camera secretelor are legătură  cu întâmplările neprevăzute 

și oribile care se întâmplă la școala HogWarts. Școala deține o cameră secretă, unde 

este ascuns Voldemort (dușmanul lui Potter) Cartea se încheie când Potter câștigă 

lupta și pleacă în vacanță. 

5. Personajele 

-care sunt? Harry, Ron, Hermione, Draco etc 

-cine este personajul principal? Harry Potter 

-cum este? Inteligent, curajos, onest 

-cu care personaj ți-ar plăcea să semeni? De ce? Harry, fiindcă deține foarte multă 

putere 

6. Are cartea o morală? Ai învățat ceva din ea? Morala cărții este că mereu trecutul te va 

urmări  

7. Scrie două motive pentru care recomanzi această carte unui prieten.  

-E foarte fascinantă povestea 

-Sunt multe întâmplări care te captivează instantaneu  

 

Fișă de lectură 

Elev: Baier Martin 

 

1. Titlul cărții: Harry Potter 

2. Autorul: J.K. Rowlings  

3. Volumul: I 

4. Subiectul:: Este povestea unui puști orfan lăsat în grija mătușii sale, el este magician 

dar nu află până la vârsta de 11 ani când primește o scrisoare care îl invită să meargă 

la școala de magie. 

5. Personajele  

-care sunt? Harry Potter, Ron, Hermione, Dumbledon etc 

-care este personajul principal? Harry potter 

-cum este? Fascinant și magic 

-cu care personaj ți-ar plăcea să semeni? De ce? Cu niciunul 

6. Are cartea o morală? Ai învățat ceva din ea? Că binele și răul nu există, există doar 

putere și cine știe cum să o folosească 

7. Notează ce ți-a plăcut: 

-o întâmplare: Primirea elevilor la școala de magie HogWarts. 

-un personaj: Harry Potter 

 

8. Scrie trei motive pentru care recomanzi această carte unui prieten.  
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9. -Este bună și pentru copii, dar și pentru adulți 

-Te aduce într-o lume magică și ,,te ține acolo’’ 

-E interesantă povestea și stilul de viață al lui Harry.  

  

Fișă de lectură 

Elev: Klug Mihai 

1. Titlul cărții: Harry Potter 

2. Autorul: J.K. Rowlings  

3. Volumul: III 

4. Subiectul: 

Harry Potter și prizonierul din Azkuban 

Harry,alături de prietenii lui este pe cale să înceapă al III-l ea an la școala de magie 

Hogwort. Noul an este plin de surprise și  începe cu adăugarea unor noi materii, iar  una 

dintre ele „divinație”  se vor prezice unele întâmplări. Când un deținut periculos 

evadează din Azkaban, la  Școala de magie să dea alarma ”, toată lumea spunea că după 

Harry venise, dovedindu-se într-un final că nu este așa. 

Șirul întâmplărilor, e unul captivant……de la harta prădătorului, la tunelele secrete, la 

campionatul de Quidditoh(pe care l-au câștigat) la descoperirea  adevărului, la tatăl lui 

care ii s-a arătat în animag. 

Toate întâmplările sunt pline de mister și te țin cu sufletul la gură,  vă las pe voi să citiți. 

Prizonierul din Azkuban se dovedise a fi chiar nașul lui Harry. Harry, aflând tot mai 

mult despre trecutul lui, l-a ajutat pe Sirius să scape de dementori și să se ascundă.  

 

Fișă de lectură 

Klug Mihai 

1. Titlul cărții este ,, Harry Potter și pocalul de foc“. 

2. Autorul cărții este J. K. Rowling 

3. Volumul: 4/ Editura Arthur. 

4. Acțiunea cărții se desfășoară în mare parte, la Hogwarts, unde de această dată Harry, 

alături de prietenii săi vrăjitori, Ron și Hermione, dar și cu ajutorul recent 

descoperitului său,  Sirius Block, care este un deținut evadat de la închisoarea pentru 

vrăjitori Azkoban, trebuie să treacă cu bine de probele Trimagiadei (un concurs între 

trei școli de vrăjitori: Hogwarts, Beauxbatons și Drumstrong la care a fost înscris fără 

voia sa). 

Harry îl întâlnește pe profesorul Moody, care a fost Auror,  care a luptat cu supușii 
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lordului Voldemort , dar care, de fapt, este cel mai devotat supus al acestuia deghizat 

care, aflând că lordul Voldemort este în viață, a pus la cale un plan prin care să-l ducă 

pe Harry în mașinile dușmanului său, deoarece avea nevoie de el pentru a-și reface 

puterile. Astfel, deghizându-l în profesorul Moody, Berty Cruch îl ajută din umbră pe 

Harry să câștige Trimagiada, deoarece trofeul era o teleport-cheie care l-a dus pe 

Harry în mâinile lordului Voldemort care, folosindu-i sângele, și-a recăpătat trupul și 

puterile. Harry se duelează cu acesta și datorită faptului că baghetele acestora erau 

făcute din pene de la același Phoenix se formează o legatură, o vrajă străveche numită 

Trioriencantatem, moment în care Harry reușuște să fugă de Voldemort, ajungând 

înapoi la Hogwarts.  

Deznodământul este unul împânzit de tristețea pierderii unui prieten (Cedric Digore, 

un concurent la Trimagiada care a fost teleportat împreună cu Harry și omorât de un 

slujitor al lordului Voldemort), dar și de speranță și dorință de luptă împotriva răului. 

Albus Dumbledore, directorul școli, își propune ca împreună cu alți vrăjitori să îi țină 

piept lordului Voldemort și să îl oprească.  

 

5. Personajele:  

- Care sunt? Harry, Ron, Hermione, Sirius, Dumbledore, Moody, Soby, Voldemort etc 

- Cine este personajul principal? Harry Potter 

- Cum este? Curajos, puternic 

- Cu care personaj ți-ar plăcea să semeni? De ce?  

Mi-ar plăcea să semăn cu Ron, deoarece este un prieten bun și, chiar dacă nu are o 

situație financiară destul de bună, nu acceptă cadouri sau bani de la cei din jur și este 

o persoană cu simțul umorului. 

6. Are cartea o morală? Ai învățat ceva din ea? 

Am învățat din această carte că nu trebuie să avem prejudecăți și chiar dacă alții ne 

judecă pentru ceva ce am făcut sau ceva ce a făcut cineva din trecutul nostru, nu 

trebuie să ne lăsăm doborâți de lucrul acesta. 

7. Notează ce ți-a plăcut: 

- O întâmplare: Mi-a plăcut faptul că deși Harry si Cedric erau adversari la 

Trimagiciadă s-au ajutat reciproc când aveau probleme. 

8. Scrie trei motive pentru care recomanzi această carte unui prieten. 

Transcrie un citat ce te-a marcat:  

Recomand această carte deoarece este captivantă, te transpune într-o lume inedită și 
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mi-a plăcut foarte mult. 

,,Suntem puternici doar atâta vreme cât rămânem uniți” 

 

Fișă de lectură 

Elev: Boriceanu Iulian-Marian 

1. Titlul cărții: Zece negri mititei 

2. Autorul cărții: Agatha Christie 

3. Editura: Litera 

4. Subiectul: 

Zece oameni sunt invitați să participe la o petrecere pe o insulă. Cu toții se 

așteaptă la o aventură de neuitat și într-un final chiar asta o să și primească. Păcat însă 

că nu-și vor mai aminti  niciodată pentru că își vor gasi sfârșitul. Rând pe rând fiecare 

moare, la final rămânând doar un singur personaj, care din cauza conștiinței tulburi 

alege să facă un gest cumplit, acesta fiind sinuciderea. 

5. Personajele: 

- judecătorul Wargrave, Vera Claythose, Philip Lonbbard, Emily Brent, 

doctorul Armstrong, Blare, Morris, Macarthur, Manston, dnl Bogers, dna 

Bogers 

-  toate personajele sunt misterioase, intrigă și reușesc să-și joace rolul, nu 

bine, ci foarte bine 

- mi-ar plăcea să semăn cu judecăotorul Wargrave, deoarece de mic copil 

mi-au plăcut judecătorii. Inevitabil mi-au lăsat impresia că doar ei au 

puterea asupra  relelor. Mai mult decât atât trebuie să ai și o doză mare de 

responsabilitate atunci când oamenii depind de tine. La fel ca Wargrave și 

eu mă consider o persoană destul de inteligentă. Fapt pentru care cred că aș 

fi în stare să plănuiesc ceva asemănător acestuia, poate nu chiar așa de 

bun, dar totuși serios, disciplinat și într-o mică măsură, un personaj cu 

simțul umorului. Mi-aș dori să semăn cu acest judecător, Wargrave. 

6. Are cartea o morală? Ai învățat ceva din ea? 

Practic nu știu dacă ar fi ceva de învățat din ea, decât că nu te poți încrede 

decât în tine, iar o morală cu siguranță are, de altfel la fel ca oricare  altă carte. 

După părerea mea, morala acestei cărți este că oricine poate fi pedepsit chiar și 

pentru cea mai mică greșală săvârșită. Autorul cărții ne arată că trăim într-o 

lume în care orice secret al fiecărei persoane poate ieși oricând la iveală. 

7. Notează ce ți-a plăcut: 

- o întâmplare: Atunci când au mâncat cu toții la masă si se temeau unii de 

ceilalți 

- un personaj: judecătorul Wargrave 

- o expresie: ”Să nu vă îndoiți de păcatul săvârșit, vă va urma oriunde.” 

- o idee: ”Haideți să ne ascundem cu toții în camerele noastre și să nu ieșim 

până dimineață” sau atunci când le-a venit ideea să se percheziționeze 

reciproc în căutarea revolverului pierdut. 
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- coperta, imaginile: mi-a plăcut coperta deoarece mi se pare sinistră 

8. Scrie trei motive pentru care recomanzi acestă carte unui prieten 

Aș recomanda acestă carte pentru că este diferită de restul celor citite de mine. 

E o carte care păstrează un mister de la început până la sfârșit, fără să-ți ofere 

un indiciu semnificativ despre criminal. Genul acela de carte din care ai citi 

maxim 10 pagini pe zi, doar ca aceasta să nu se termine prea repede. Nu am 

mai citit o carte în care să ai nevoie de epilog pentru a înțelege cartea, iar asta 

o face mai fascinantă. Cred că este suficient ca un  prieten să-și dorească să 

citească această carte. Mai mult ar strica surpriza. 

9. Un citat care m-a marcat: 

”Când mare se va liniști, vor veni cu bărcile dinspre uscat pe Insula Negrului și va 

găsi zece cadrave și un mister de nedezlegat.” 

 

OM ȘI SOCIETATE 

BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT DIN IERUSALIM 

elev: Cârpaci Florea 

prof. coord. Văetiși Mihaela 

 

            Biserica Sfântului Mormânt 

(denumită și Biserica Sfintei Învieri) este o 

biserică aflată în interiorul zidurilor vechii 

cetăți a Ierusalimului, fiind cel mai important 

loc de pelerinaj al religiei creștine. Imediat 

după răstignirea şi învierea Mântuitorului , 

locul Golgotei şi al Sfântului Mormânt au fost 

venerate ca sfinte nu numai de către Apostoli  

şi de creştinii din Ierusalim , dar şi de alţi 

credincioşi creştini de pe cuprinsul Ţării 

Sfinte şi al întregii lumi. Împăratul roman 

Adrian, care nu-i suporta pe iudei şi nici pe creştini, a hotărât ca toate edificiile creştine şi 

iudaice să fie profanate şi transformate în edificii păgâne. Astfel, pe locul Golgotei, din porunca 

lui, a fost construit un templu păgân. Prin porunca împăratului  Constantin cel Mare , templul 

a fost dărâmat și a început, în anul 326, zidirea primei biserici în acest loc și este sfințită în ziua 

de  13 septembrie 335. La începutul secolului XI ansamblul creştin de aici este complet distrus 

din porunca unui calif al Egiptului, dar împăraţii bizantini au reconstruit-o imediat. În vremea 
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cruciadelor creştine Bisericii Sfântului Mormânt i-au fost adăugate în imediata apropiere noi 

paraclise şi biserici reunite sub acelaşi acoperiş. 

           În partea din faţă a bisericii se află o curte 

spaţioasă în care se adună pelerini în timpul marilor 

sărbători şi procesiuni creştine de peste an, dar şi 

pentru a asculta indicaţiile ghizilor despre istoria 

bisericii şi a evenimentelor sfinte petrecute în timp 

aici. Intrarea în Biserică se face din curte printr-o uşă 

numită poarta sfântă, străjuită de câteva coloane de 

marmură albă. Coloanele aflate în stânga intrării sunt 

fisurate în partea de jos, căci, potrivit Tradiţiei, într-

un an credincioşii ortodocşi nu au avut cu ce să 

achite taxele impuse de turci ca să intre în Sfântul 

Mormânt pentru ceremonia Sfintei Lumini. Au 

rămas însă afară lângă uşi, şi acolo, în chip 

minunat, la rugăciunile patriarhului focul 

dumnezeiesc, care coboară în fiecare an în 

Sâmbăta Mare la Sfântul Mormânt, a lovit 

coloanele, lăsând aceste urme vizibile şi astăzi. 

În interiorul Bisericii Sfântului Mormânt se află 

mai multe locuri sfinte: 

- Piatra Ungerii – locul unde Iosif a pregătit 

trupul lui Iisus pentru punerea în mormânt. Este de fapt o lespede din piatră roşiatică care 

protejează locul în care Iosif din Arimateea şi Nicodim, au aşezat trupul Domnului după ce l-

au coborât de pe cruce. Deasupra plăcii de marmură atârnă frumos mai multe candele. 

-Golgota – locul Răstignirii şi al aflării Sfintei 

Cruci. La câţiva metri de acest loc spre răsărit 

se înaltă o stâncă încadrată astăzi într-un 

paraclis mai spaţios cu două altare. Acest 

paraclis este zidit pe piatra Muntelui Golgota, 

pe locul în care a fost înălţată Crucea pe care a 

fost răstignit Iisus Hristos. În dreapta Crucii se 

află primul altar şi marchează locul în care 

Iisus a fost dezbrăcat de hainele Sale şi pironit 

în cuie pe lemnul crucii. În mijlocul altarului 

principal numit Sfânta Golgota este fixată în crăpătura stâncii o cruce care ne aminteşte de 

răstignirea Domnului. 
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- Mormântul lui Iisus din centrul rotondei. 

Sfântul Mormânt se află în partea de vest, 

înaintea Bisericii Învierii, în mijlocul unui 

spaţiu circular de mari dimensiuni acoperit 

cu o cupolă uriaşă susţinută de coloane din 

piatră. 

       

Știați că……? 

 Paștele nu are aceeași semnificație la evrei și la creștini? La evrei, fiecare familie 

sacrifică un miel pe care-l mănâncă cu azimă (pâine nedospită) și ierburi amare, în 

amintirea eliberării din robia egipteană. La creștini, Paștele este Sărbătoarea Invierii lui 

Hristos. 

 Cununa lui Iisus a fost împletită din trei nuiele de spin târâtor care aveau patruzeci și 

doi de spini? Această specie este fără floare, fără frunze, numai niște nuiele elastice, 

pline cu spini ascuțiți. E atât de dureros încât, dacă te-ar înțepa în picior, imediat s-ar 

umfla și s-ar înnegri locul, de parcă acel spin ar fi otrăvit. 

 Ouale pictate de Paști simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la 

Învierea Sa din morți? De aceea, când se ciocnește se spune: "Hristos a înviat!", iar 

celălalt răspunde: "Adevarat a înviat!". Culoarea roșie a ouălor simbolizează sângele 

lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

 Mielul Îl simbolizează pe lisus Hristos deoarece S-a jertfit pentru păcatele lumii şi a 

murit ca un miel nevinovat ? 

 În noaptea de Înviere creştinii merg la Biserică? Fiecare poartă în mână o lumânare, 

aceasta fiind simbolul Invierii, al luminii lui Hristos, al biruinţei vieţii asupra morţii . 

 Paștele se sărbătorește în prima duminică după lună plină, după echinoctiul de 

primavară? 

 Primii creștini numeau prima săptămână după Paști ,,Săptămâna Albă” deoarece cei 

care se botezau atunci purtau veșminte albe, simbol al reînnoirii? 

 A doua zi de Paști, galezii urcă pe munte pentru a întâmpina primele raze ale soarelui 

care vestesc Invierea? 

 In Mexic, în ,,Semana Santa” (Saptamana Mare) sunt organizate spectacole având ca 

subiect patimile lui Iisus Hristos, actorii purtând veșminte ca acum 2000 de ani? 

 Micuții belgieni împletesc cuiburi din fân pe care le ascund în iarbă, pentru ca iepurașul 

de Paști să le umple cu dulciuri și cadouri? 

 

Despre computere 

elev: Gherman Alexandru 
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prof. coord. Traistă-Ion Vasilică 

 

Computerul, inițial, o invenție abstractă și cu roluri limitate dar cu un potențial infinit. 

Oamenii și-au dat rapid seama de adaptabilitatea și capabilitățile computerului care în 

doar câțiva ani a fost atât de dezvoltat încât a ajuns să aibă propriile sale domenii de utilizare 

cu posibilități nenumărate. 

Computerul inițial era folosit ca echipament radio sau calculator, în ziua de astăzi 

computerul poate fi folosit ca sursă de informații, mediu de stocare, spațiu de socializare, 

divertisment si poate chiar da naștere unor lucrări artistice sau software-uri fantastice. 

Computerul are o interfață prietenoasă și simplă și asta îl poate face un hobby grozav 

pentru amatorii de jocuri video, înfocați ai noilor trenduri sau pentru cei ce caută să umple 15 

minute din timpul lor cu un clip video sau un singur meci pe jocul lor favorit. 

Deși la suprafață pare a fi ușor de folosit computerul este o mașinărie incredibil de 

complexă  ce poate fi folosită pentru împlinirea celor mai complicate lucrări virtuale cum ar fi 

creare de software, minat de bitcoin, dublare HD sau 4k(de 4 ori HD) a filmelor, jocurilor video 

sau chiar a imaginilor etc. 

Prețul acestei mașinări minune variază în funcție de performanță deoarece un computer 

mai performant oferă mai multe posibilități deoarece poate rula mai multe programe în același 

timp, grafici mai atractive, accesarea de software mult mai puternic etc. 

Este posibilă și achiziționarea unui computer pe piese astfel un procesor mai puternic 

poate compensa pentru un card grafic mai slab si vice-versa (cu condiția să fie compatibile).  

Obișnuiam sa folosesc computerul pentru a mă bucura de jocuri video, design grafic, 

clipuri video etc. 

Interacțiunea mea cu computerul nu consta doar in a mă juca si a sta pe internet, 

obișnuiam sa schimb componentele odată la mai multe luni și astfel am învățat componentele 

computerului, care este rolul fiecărei piese si cum să le montez in computer pentru a funcționa 

la performanțe maxime. 

 

 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

Curiozități 

elev: Crișan Csaba 

prof. coord. Vais Elena 
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 Într-o secundă, o rază de lumină poate înconjura Pământul pe la Ecuador de aproximativ 

7 ori. 

 Lumina parcurge distanța de la Soare la Pământ în aproximativ 8 minute, pentru a 

străbate cei aproximativ 149 de milioane de kilometri până la Terra. 

 Un an-lumină este distanța pe care o străbate lumina într-un an, adică 9,5 trilioane de 

kilometri. 

 Distanța de la Pământ la Lună este de 1,3 secunde-lumină depărtare. Luminii îi ia 1 255 

secunde pentru a ajunge la Pământ pe Lună. 

 Dacă ne-am putea deplasa cu viteza luminii, am străbate de la un capăt la altul galaxia 

noastră, Calea Lactee, în 100 000 ani.  

 

Curiozități: 

 Isaac Newton a observat că un 

fascicul subțire de lumină solară, 

lovind o prismă de sticlă sub un 

anumit unghi, creează o bandă de 

culori vizibile: roșu, orange, verde, 

albastru, indigo și violet 

(ROGVAIV). Acest lucru se 

datorează faptului că viteza luminii de 

diferite culori printr-un mediu (în 

cazul acesta sticla) este diferită. 

 Curcubeul este un fenomen optic observat în natură și constă în apariția unui spectru 

luminos (spectru = ansamblu de valori pe care le poate lua o anumită mărime în condiții 

determinate; ansamblul de raze luminoase, de culori diferite). Aceasta apare deoarece 

lumina se refractă prin atmosfera suprasaturată de vapori de apă, de cele mai multe ori 

după ploaie. Curcubeul este de forma unui arc, care are roșu la exterior și violet la 

interior. Culorile care compun curcubeul sunt: roșu, portocaliu (oranj), galben,  verde, 

albastru, indigo și violet – prescurtat ROGVAIV. Lumina provenită de la Soare este 

albă, dar atunci când intră într-un strop de apă, aceasta se separă în cele 7 culori, astfel 

încât la ieșire, raza roșie părăsește stropul sub un unghi de refracție mai mic decât 

unghiul de refracție al razei violet, iar separarea culorilor realizează curcubeul.  

 Refracția face ca lucrurile aflate în apă și privite din aer să pară mai aproape decât sunt 

în realitate. Diferența de viteză dintre lumina care trece prin apă și cea care trece prin 
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aer se traduce astfel: o piscină adâncă de 4 m, văzută de la suprafață, este percepută ca 

având doar 3 m.  

 

Știați că…?  

 Așa cum ați observat, în expirație eliminăm și apă. Câtă apă pierdem prin expirație? 

Zilnic eliminăm aproximativ jumătate de litru de apă prin expirație. 

 Un adult inspiră și expiră de 12-18 ori pe minut și de circa 17 000-26 000 de ori pe zi. 

 Căscatul ne ajută să introducem mai mult oxigen în plămâni.  

Atunci când creierul nostru simte lipsa de oxigen, el trimite un mesaj: ,,Hei, dă-mi mai 

mult oxigen, inspiră suficient ca să pot funcționa mai bine!” 

 Acest mesaj ne obligă să inspirăm adânc și lung, adică să căscăm! 

 

Știați că…? 

Elev: Ganea Gheorghe 

Prof. coord. Vais Elena 

 

 Vasele noastre de sânge sunt influențate de vreme! 

 Sistemul vascular ne ajută să ne păstrăm temperatura corpului. Când este prea cald, 

vasele se lărgesc pentru a pierde căldura, când este frig, se strâmtează pentru a păstra 

căldura. 

Sângele pompat de ventriculul stâng se va întoarce în atriul stâng după 20 de minute 

ARTE ȘI TEHNOLOGII 
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PLANETA NOASTRĂ-VIITORUL NOSTRU 
 

         Generarea de energie electrică cu emisii reduse de carbon ar putea 

contribui la satisfacerea cererii, reducând în același timp schimbările 

climatice. Dar noile tehnologii ar putea crea noi probleme de mediu. 

Acest raport ajută la luarea deciziilor în cunoștință de cauză cu privire la 

tehnologiile energetice, infrastructura și mixul optim. Creșterea cererii de 

energie și eforturile de combatere a schimbărilor climatice necesită o creștere semnificativă a 

producției de energie electrică cu emisii reduse de carbon. Cu toate acestea, s-a exprimat 

îngrijorarea că investițiile rapide în unele tehnologii noi ar putea cauza un nou set de probleme 

de mediu. Raportul panoului internațional de resurse (IRP) Alegeri de energie verde: 

beneficiile, riscurile și compromisurile tehnologiilor cu emisii reduse de carbon pentru 

producția de energie electrică își propune să sprijine factorii de decizie în luarea de decizii în 

cunoștință de cauză cu privire la tehnologiile energetice, infrastructura și mixul optim. 

Rezultatele raportului arată că, în comparație cu cărbunele, electricitatea generată de energia 

hidroelectrică, eoliană, solară și geotermală poate aduce reduceri substanțiale ale emisiilor de 

gaze cu efect de seră (cu peste 90%) și, de asemenea, a poluanților dăunători sănătății umane 

și ecosistemelor (cu 60-90 la sută). Captarea și stocarea dioxidului de carbon din centralele 

electrice cu combustibili fosili va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 70%, dar va crește 

poluarea care dăunează sănătății umane și ecosistemelor cu 5-80%.  

      Energia nucleară constituie o alternativă la energia 

produsă cu ajutorul combustibililor fosili. Energia 

nucleară  numită și energie atomică, este definită ca 

energia eliberată în procesele care 

afectează nucleul atomic.   

 Energia nucleară este eliberată prin reacții 

nucleare de fisiune și de fuziune sau prin dezintegrare 

 radioactivă. Energia nucleară constituie o 

alternativă la energia produsă cu ajutorul combustibililor fosili. Sursele de energie nucleară 

ridică însă și probleme de poluare a mediului, deoarece stocarea acestora trebuie făcută în 

depozite geologice săpate în straturi de rocă la adâncimi foarte mari sau în adâncul mărilor și 

oceanelor. Acestea sunt însă soluții temporare, deoarece în urma încălzirii puternice 

Ganea Gheorghe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fisiune_nuclear%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fuziune_nuclear%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezintegrare_radioactiv%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezintegrare_radioactiv%C4%83
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determinate de dezintegrarea radioactivă a deșeurilor nucleare, materialul din care sunt 

confecționate containerele de depozitare se pot deteriora cu timpul, contaminând solul și apele.  

  Cheia deciziilor energetice solide constă insă în selectarea mixului adecvat de 

tehnologii în funcție de circumstanțele locale sau regionale și în punerea în aplicare a unor 

proceduri de salvgardare pentru a atenua și monitoriza impacturile potențiale. Acest lucru 

necesită o evaluare atentă a diferitelor efecte ale diferitelor alternative, pentru a evita 

consecințele negative neintenționate și pentru a obține cel mai de dorit amestec de beneficii de 

mediu, sociale și economice.                                                                      

ȘTIAȚI CĂ ? 
 

Bombe nucleare 

 Ați auzit cu siguranță de bombe nucleare (atomice) - un exemplu de uz militar al energiei 

nucleare. O bombă nucleară este un dispozitiv care implică o reacție în lanț necontrolată a 

materialului fisionabil. Acest proces este extrem de rapid, așadar se acumulează energie iar 

temperatura devine foarte ridicată, ajungand la zeci de milioane de grade. La o astfel de 

temperatură presiunea in materialul fisionabil devine enormă iar dispozitivul explodează; 

pentru ca acest lucru să fie posibil, bomba trebuie să aibă o masă critică (chiar o masă 

supercritică) de material fisionabil. Cu toate acestea, explozia are loc cu mult inainte ca toate 

nucleele de 235U să fie supuse procesului de fisiune - in bombă de la Hiroshima, doar 

aproximativ 2% din nuclee de uraniu au fisionat. Acest procent a fost insa suficient pentru a 

produce distrugeri enorme. Puterea letală a unei astfel de bombe ridică probleme etice 

importante în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea unor astfel de arme. Posibilitatea ca 

teroriștii să poată obține si folosi arme nucleare este o provocare uriașă și catastrofală pentru 

securitatea globală. În aprilie 2010, la summit-ul de securitate nucleară de la Washington, DC, 

s-a pus accent pe amenințarea terorismului nuclear, iar participanții au făcut acorduri concrete, 

cum ar fi cresterea gradului de securitate al materialelor nucleare si reducerea accesului la 

plutoniu si uraniu puternic imbogațit. 

Explorarea spațiului 
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Energia nucleară poate fi utilizată în dispozitive foarte mici, cum ar fi bateriile. În 

explorarea planetelor și a spațiului trebuie să fie utilizate baterii eficiente și de lungă durată (de 

fapt, așa-numitele stimulatoare cardiace folosite de persoanele cu afectiuni cardiace grave sunt 

conduse, de asemenea, de astfel de baterii). Sursele radioactive de putere au fost folosite în 

acest scop încă din anul 1961. Exista două tipuri de astfel de surse: 

           1) generatori de putere cu radioizotopi termoionici în care este utilizată energia termică 

nucleară pentru a crea o diferența de potențial între doi electrozi metalici. 

          2) generatori cu radionuclizi termoelectrici (RTG) în care descompunerea căldurii, de 

exemplu pentru 238Pu (0.56 W / g), se utilizează pentru încalzirea jonctiunii semiconductorilor 

de tip pn (termocuplu). 

Stația Voyager, misiunea Galileo către Jupiter și misiunea Cassini către Saturn au surse de tip 

RTG. Roverele pentru Marte, Spirit și Opportunity au folosit panouri solare pentru electricitate 

și surse RTG pentru căldură. Rover-ul Curiosity, de asemenea, pentru Marte folosește surse de 

tip RTG atât pentru electricitate, cât și pentru căldură, deoarece panourile solare nu ar putea 

produce întreaga cantitate de electricitate necesară. 

Reactoare nucleare mici, care folosesc fie convertoare termoelectrice fie cu catod au fost 

construite și sunt în curs de dezvoltare pentru diverse aplicații ale navelor spațiale, de exemplu, 

în propulsia lor. 

        

 

Propulsia nucleară a navelor spațiale 

Utilizarea combustibilului nuclear într-un reactor nuclear are ca rezultat eliberarea de 

energie, care este de aproximativ 100 de milioane de ori mai mare (108) decât cea care rezultă 

utilizând o cantitate echivalentă de reactanți chimici. 
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Până în prezent au fost dezvoltate două sisteme de propulsie care utilizează reactoare 

nucleare. Primul, asa-numitul sistem de propulsie nucleară termică (NTR pe scurt - Rachete 

termice nucleare), constă în încălzirea hidrogenului propulsat care este stocat la temperaturi 

scăzute în stare lichidă. Hidrogenul gazos aflat la o temperatură de aproximativ 2500 °C este 

apoi expulzat printr-o piesă de reducere a presiunii.  

Al doilea sistem, cu propulsie nuclear-electrică (NEP), constă în convertirea energiei 

nucleare în energie electrică, apoi această energie electrică fiind utilizată pentru alimentarea 

unui dispozitiv adecvat care accelerează ionii la viteze foarte mari. Ionii accelerați, care trec 

printr-un neutralizator în piesa de reducere a presiunii, produc un jet de atomi neutri care 

părăsesc motorul și declanșează funcționarea. Acest tip de propulsie a fost utilizat în numeroase 

misiuni, în special sovietice, orbitale. Desigur, în special în misiuni pe termen lung, propulsia 

nucleară este mai avantajoasă decât propulsia chimică. 

 

Energia nucleară pentru aeronave și vapoare 
 

 Utilizarea energiei nucleare în submarine și avioane a fost luată în considerare aproape de 

la începutul istoriei reactoarelor nucleare. Pericolul legat de utilizarea reactoarelor nucleare în 

avioane nu a permis dezvoltarea reală a ideii nici în avioanele civile, nici în cele militare. Dupaă 

cum am văzut, ideea a fost dezvoltată, folosită și este încă în curs de dezvoltare la propulsia 

navelor spațiale. Propulsia nucleară este utilizată cu succes pe navele maritime și civile 

moderne. 

  Primul submarin al SUA 

cu propulsie nucleară, 

"Nautilus", a cărui construcție a 

inceput incă din anul 1946, și a 

fost lansat în anul 1954, a fost 

primul submarin care a traversat 

Polul Nord, sub calota de gheată arctică pe data de 23 iulie 1958. Spărgătorul de gheată cu 

propulsie nucleara din fosta Uniune Sovietică, "Arktica", a fost prima navă de suprafață care a 

ajuns la Polul Nord pe 17 august 1977. SUA au construit, de asemenea, portavioane. Primul, 

USS Enterprise, a fost lansat in anul 1960. Primul cargobot, NS Savannah, a fost lansat in 

Statele Unite ale Americii in anul 1959. Japonia a lansat nava comercială Mutsu în anul 1962. 



29 
 

Reactoarele folosite în aplicațiile navale sunt de tip PWR. Toate submarinele rusești și toate 

navele de suprafață sunt alimentate de la două reactoare. Prin urmare, acestea trebuie să fie cât 

mai compacte. La început, îmbogațirea combustibilului nuclear 235U a fost realizată în 

proporție de peste 90%. în ultima vreme, utilizarea acestuia a fost redusă la aproximativ 20-

25% in reactoarele din SUA si aproximativ 50% in cele rusești. 

 
 

Alimentarea nucleară a mașinilor? 

La prima vedere s-ar părea firesc să se dorească mașini electrice care să funcționeze pe baza 

energiei nucleare. În special, motorul ar putea funcționa mai multi ani fară a fi nevoie să 

alimentam. Cu toate acestea, sursa de energie - un reactor nuclear mic, de fapt - ar produce 

neutroni, care sunt particule extrem de penetrante ale radiației ionizante. Această radiație ar fi 

dăunătoare atât pentru cei aflați în mașină cât și pentru pietoni. Pentru a nu expune șoferul și 

pasagerii la radiații neutronice, scutul biologic al sursei ar trebui să fie foarte voluminos și 

foarte greu - lucru care nu se potrivește cu ideea actualș a unui autoturism. 

Cu toate acestea, chiar dacă s-ar reusi construirea unei astfel de mașini care să ofere 

siguranța folosind, de exemplu, convertoare termoelectrice eficiente, ar exista problema 

controlului surselor utilizate. 

Ford Nucleon a fost un model de masina dezvoltat de către Compania Ford Motor în anul 

1958 despre cum ar putea arăta o mașina cu propulsie nucleară. Designul nu a inclus un motor 

cu ardere internă, mai degrabă, vehiculul a fost alcătuit pentru a fi alimentat de la un reactor 

nuclear mic așezat în partea din spate a vehiculului, având la baza ipoteza că acest lucru ar fi 

posibil datorită dimensiunilor scăzute. Mașina a fost construită cu un motor cu aburi alimentat 

de fisiunea uraniului, similar cu modul de lucru in submarinele nucleare. 

Producerea de hidrogen 

Hidrogenul joacă un rol tot mai important în chimie, în agricultură (producția de 

îngrăsăminte cu azot), în industria petrolieră și poate fi o potențială sursă de energie, fiind 

utilizat drept combustibil. Ar fi de așteptat ca, din varietatea de posibile aplicații ale 

hidrogenului, utilizarea sa drept combustibil să devină cea mai populară. Având în vedere 

interesul creșterii utilizării hidrogenului, există estimări că energia necesară pentru producerea 

acestuia poate fi la fel de mare precum producția actuală de energie electrică. 
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Există, așadar, un interes foarte mare în surse eficiente de energie, care pot produce 

hidrogen și folosirea reactoarelor nucleare poate avea un rol esențial. Reactoarele pot produce 

energie electrică pentru efectuarea electrolizei apei. Energia termică nucleară poate fi, de 

asemenea, utilizată pentru producerea hidrogenului din gazul natural și, în procesele 

termochimice, din apă. Spre deosebire de procesul chimic care are loc utilizând gaze naturale, 

reacțiile termochimice au avantajul că dioxidul de carbon nu este produs. Întrucat în ambele 

cazuri este nevoie de temperaturi relativ ridicate (1000-1300 K), reactoarele de temperatură 

înaltă pot fi utilizate în acest scop. În timpul zilei centralele nucleare ar putea funcționa pentru 

a produce energie, iar pe timpul noptii ar putea produce hydrogen. 

Desalinizarea apei 

Energia nucleară este deja utilizată pentru desalinizarea apei - o problema extrem de 

importantă deoarece o mare parte a lumii sufera din cauza lipsei apei potabile. Această este o 

problemă gravă în special în Asia și Africa de Nord. Astfel de reactoare pot în plus sa produca 

energie electrică, adică de a funcționa ca centrale nucleare mici. Un exemplu de reactor nuclear 

care are rolul de a produce energie electrică și de a desaliniza apa este BN-350, un reactor rapid 

din Aktau, Kazahstan. Japonia, Rusia și Canada au experientă în utilizarea reactoarelor 

nucleare pentru desalinizarea apei, iar Agenția Internatională pentru Energie Atomică 

promovează puternic această utilizare a energiei nucleare. Ideea constă în folosirea centralelor 

nucleare pentru producerea de energie electrică pentru perioadele de mare cerere, iar în cazul 

în care cererea scade, de a folosi o parte din energia electrică produsa în desalinizare. Proiecte 

sunt acum in curs de dezvoltare în India, China, Rusia, Pakistan, Tunisia, Maroc, Egipt, 

Algeria, Iran, Coreea de Sud, Indonezia și Argentina. 

 

1.Fabrica de neutron 
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Neutronii sunt particule de mare interes științific. Ei sunt neutri din punct de vedere electric, 

dar actionează ca niste magneți mici; 

spunem că ei posedă moment 

magnetic. Neutronul liber se 

dezintegrează în proton, electron și 

un antineutrino, cu un timp de 

injumatațire de 10.25 minute, așadar 

neutronii produși în Soare nu au nici 

o șansa de a ajunge pe Pământ. Deși 

se spune că nu au sarcină electrică, fizicienii înca sunt în căutarea unei mici sarcini; ar fi un 

eveniment senzațional dacă o astfel de sarcină ar fi detectată. Până acum s-a demonstrat că 

sarcina trebuie sa fie mai mică decât 10-21 din sarcina elementară! În acelasi timp se știe că 

există sarcini pozitive și negative într-un neutron, iar acest lucru ridică întrebarea dacă acestea 

formează asa-numitul dipol electric cu sarcini pozitive și negative separate de o distantă mica. 

Până în prezent s-a dovedit experimental, ținând cont de posibilitățile existente, că o astfel de 

separare trebuie să fie mai mica de 10-26cm. 

Pentru a efectua aceste studii este nevoie de un flux mare de neutroni, iar reactoarele 

nucleare sunt extrem de utile, acestea fiind adevărate fabrici de neutroni. Reactoarele proiectate 

pentru a produce neutroni pentru experimente se numesc reactoare de cercetare. Există 

numeroase aplicații ale reactoarelor de cercetare în domeniul științei, medicinei și tehnologiei. 

 

TRIGA Reactorul de cercetare din AERE, in Bangladesh (Image credits: IAEA). 

Cele mai populare surse de neutroni pentru cercetare sunt reactoarele aflate la echilibru, 

care produc neutroni continuu. În cele mai multe dintre ele miezul este cufundat într-un bazin. 

Apa din bazin, care face parte din sistemul de răcire, acționează ca un scut biologic și este, de 

asemenea, utilizată pe baza de moderator. Toate centralele nucleare folosesc reactoare aflate la 

echilibru. 

Există, de asemenea, surse de neutroni pulsați care produc pulsuri periodice de neutroni.  

Reactoare nucleare naturale 

http://en.wikipedia.org/wiki/TRIGA
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Un proces care necesită în prezent o mare abilitate a apărut spontan în natură în urma cu 

aproximativ două miliarde de ani. In Oklo, o mină de uraniu din Gabon, Africa de Vest, a fost 

făcută o descoperire senzațională în luna iunie a anului 1972. S-a descoperit că 235U există în 

minereul de uraniu într-o proporție substanțial mai mică decât 0,72%. Cum ar putea fi explicat 

aceast lucru?Deoarece 235U are un timp de înjumatațire mai scurt decât 238U, abundența relativă 

a 235U în urma cu 2 miliarde de ani ar fi trebuit să fi fost la nivelul de 3-4% în loc de tipicul 

0,72%. Dar o îmbogațire cu 3-4% a 235U este destul de frecventă în reactoarele de putere 

actuale. Deci, condițiile hidrogeologice (apa este bun moderator al neutronilor și poate fi 

utilizata de asemenea, ca un reflector!) din jurul minereului de uraniu îmbogațit au fost 

favorabile pentru o reacție continua în lanț. Minereul a devenit in mod constant mai sărac 

în 235U, astfel încat ceea ce s-a descoperit în anul 1971 a fost ca 235U a fost consumat de 

reactoarele naturale de fisiune. 

Se estimează că reactoarele (17 reactoare fosile au fost descoperite în Oklo până acum) 

funcționează de aproximativ 1 milion de ani. Studiile au arătat că reactoarele din Oklo au 

produs, de asemenea, 239Pu care se dezintegrează (dezintegrare alfa) în 235U, așadar acestea au 

fost reactoare naturale reproducătoare!. Oklo a fost un dar pentru omenire, deoarece studiile 

legate de fragmentele de fisiune cu viață lungă împrăștiate pe sol ne permit să estimam eficiența 

depozitelor subterane a deșeurilor nucleare, aflate în prezent în construcție.   

Bibliografie(http://www.nupecc.org/NUPEX) 

 elev: Baier Martin                                                                                        

    prof. coord: Ungureanu Maria                                                

 

ȘTIAȚI CĂ ? 

 

Cantitatea de energie eliberată de un gram de U-235, care conţine nu 

mai puţin de 2.562.553.191.489.360.000.000 atomi (ştiţi să citiţi acest număr?) este uriaşă. 

Un uragan eliberează în zece minute mai multă energie decât toate armele nucleare din lume, 

combinate. 
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  În ianuarie 2011, în lume, erau în funcțiune 442 de centrale nucleare, alte 65 fiind în 

construcție, potrivit European Nuclear Union 

 Cea mai mare rată de creștere a utilizării energiei nucleare în lume: China, cu 27 de centrale 

nucleare în construcție (plus 2 in Taiwan), având alte 13 centrale nucleare în exploatare (și 6 

în Taiwan). 

 România are o singură centrală nucleară, la Cernavoda, care produce aproximativ 18% din 

necesarul de electricitate al țării. 

 Un kilogram de uraniu are energie cât șase milioane de kilograme de carbide. 

Este bine de știut că în noaptea de 26/27 aprilie 1986 ,la centrala nucleară de la 

Cernobîl din nordul Ucrainei, pe atunci parte a URSS s-a produs cel mai grav accident 

nuclear din istoria omenirii. Sute de mii de personae au fost evacuate, iar mii de hectare de 

teren arabil si de pădure au fost contaminate. După accident în regiune au apărut frecvente 

cazuri de cancer. Norul radioactiv a afectat și populația din România. 

                                          (culese de elev Klug Mihai Nicolae) 

Prof. coord. Ungureanu Maria 

                                                                              

 

                Proiect educativ-concurs interjudețean interdisciplinar 

”Dincolo de imaginație este sufletul tău...” 

 

Prof. coordonator, Hoară Simona 

 

Din păcate, primele semne de tulburări ale 

comportamentului și nu numai,  debutează la vârste 

din ce în ce mai fragede. Acest aspect l-am constatat 

în urma discuțiilor 

din cabinet cu elevii 

noștri, dar și după 

ce ne-am consultat, 

la nivelul echipei de 

proiect, cu câțiva coordonatori ai instituțiilor de învățământ 
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preșcolar. Astfel am decis că nu este de neglijat maniera în care poate fi percepută libertatea pe 

acest segment de vârstă, atât de către cei mici cât și de tutorii acestora. Activitățile desfășurate 

aici sunt adaptate vârstei. Pentru primar, gimnaziu și liceu tema este mai mult decât generoasă 

putând fi abordată ca o dezbatere amplă sau pe discipline (istorie, religie, consiliere, literatură, 

arte, tehnologii, educație fizică etc.). Coordonatorii au libertate deplină în abordarea temei 

propuse. Cuvântul cheie al activităţilor este ,,libertate”, dreptul la libera exprimare, dreptul 

primordial al democraţiei, de data aceasta exprimat și prin artă sub multiple forme. Ce înseamnă 

să fii liber/să nu fii liber, ce faci cu libertatea ta? Ştim că pedeapsa este o măsură de 

constrângere şi un mijloc de reeducare a persoanelor 

private de libertate. Scopul pedepsei este prevenirea 

săvârşirii de noi infracţiuni iar prin aceasta se 

urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de 

muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de 

convieţuire socială. Dar fără educație nimic nu se 

poate. Libertatea este dreptul fundamental al omului. 

În acest sens arta aduce libertate, frumuseţe, învăluie totul în jur în frumos. Arta are puterea de 

a încuraja dezvoltarea personală, a îmbunătăţi auto-înţelegerea şi a sprijini dezvoltarea 

emoţională.  

Arta constituie o alternativă de exprimare non-verbală a emoţiilor şi cogniţiilor. Uneori 

atenţia nu cade asupra aspectelor estetice ale produselor creative, ci asupra exprimării nevoilor 

terapeutice ale copilului.  Astfel considerăm necesară şi foarte utilă această activitate, venind 

în sprijinul elevilor noştri prin înlesnirea îmbunătăţirii stimei de sine, a respectului faţă de sine 

şi faţă de semeni. De asemenea comunitatea din care provin şi în care se vor întoarce are de 

câştigat prin diminuarea riscurilor şi a disconfortului la care este supusă prin prezenţa 

persoanelor venite din detenţie. 
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 ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 

Să fim chibzuiți! 

 
În perioada 11-14 aprilie 2022, la Liceul 

Tehnologic Special Pelendava, a fost derulat 

proiectul tematic de educație financiară intitulat Să 

fim chibzuiți!. Activitățile multidisciplinare s-au 

desfășurat în cadrul tuturor ariilor curriculare și 

tuturor disciplinelor, având ca scop acumularea de 

noi cunoştinţe și dezvoltarea unor noi abilități în 

domeniul educaţiei financiare.   

Folosind interacțiunea și prezentări bazate pe imagini, pe noțiuni și concepte complexe 

prezentate într-un mod simplu, elevii au învățat ce 

înseamnă banii, cum au apărut banii, ce era trocul, 

cum se câștigă banii și de ce este important să fie 

responsabili cu banii, cum să economisească.  

Impactul activităților a fost conștientizarea 

importanței identificării comportamentului 

financiar personal pentru a fi responsabili cu banii. 

 

Lumina Învierii - lumina veșniciei 

 
Liceul Tehnologic Special "Pelendava" Craiova a desfășurat activitatea extracurriculară 

interactivă cu titlul Lumina Învierii - lumina veșniciei (activitate în cadrul parteneriatului 

SNAC „PRIETENIE NEÎNGRĂDITĂ” cu CN Ștefan 

Velovan Craiova). 

La activitate au participat 25 elevi de la clasele 

P-XI. 
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Activitatea a avut ca scop dezvoltarea 

cunoștințelor legate de semnificația 

sărbătorilor pascale și a interesului pentru 

valorificarea obiceiurilor tradiționale 

românești legate de sărbătoarea Învierii 

Domnului, dezvoltarea nivelului de integrare 

printr-un program de activități create să 

promoveze învățarea activă și coeziunea 

socială și derularea unor activități sustenabile 

pornind de la schimburi de experiență și exemple de bună practică de la unitățile partenere 

SNAC. 

Impactul activității:  

- Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și și-au 

împărtășit experiențele personale. S-au familiarizat cu 

evenimentele care au avut loc de Florii și în Săptămâna 

Patimilor, și-au dezvoltat interesul pentru cunoașterea 

obiceiurilor și tradițiilor de Sf. Paști (la români și la alte 

popoare). De asemenea, au avut ocazia să-și dezvolte 

abilităților practice de confecționare a unor obiecte cu semnificație pascală și de pregătire a 

unor specialități gastronomice. 

- Activitatea a urmărit creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vieții și activității 

Domnului nostru Iisus Hristos, dar și identificarea unor modalități de îmbunătățire a 

comportamentului în societate.  

 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.975348219848990/975347529849059/?__cft__%5b0%5d=AZUZyzhwhOaK4EAWt9f414Fv6SVRkKz55iVmpag5CClcrRPT5bHMB79vtAcd-FPnz2xzH9UdpKoQNCIKvpjXYo1lzA1ldjCTT4o_5cdHeyH3F4ZZvMW8RmFsqYFXkEMsbv5oqPEg6EpapaNSt6BL4gNp&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.975348219848990/975347529849059/?__cft__%5b0%5d=AZUZyzhwhOaK4EAWt9f414Fv6SVRkKz55iVmpag5CClcrRPT5bHMB79vtAcd-FPnz2xzH9UdpKoQNCIKvpjXYo1lzA1ldjCTT4o_5cdHeyH3F4ZZvMW8RmFsqYFXkEMsbv5oqPEg6EpapaNSt6BL4gNp&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.975348219848990/975347646515714/?__cft__%5b0%5d=AZUZyzhwhOaK4EAWt9f414Fv6SVRkKz55iVmpag5CClcrRPT5bHMB79vtAcd-FPnz2xzH9UdpKoQNCIKvpjXYo1lzA1ldjCTT4o_5cdHeyH3F4ZZvMW8RmFsqYFXkEMsbv5oqPEg6EpapaNSt6BL4gNp&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.975348219848990/975347646515714/?__cft__%5b0%5d=AZUZyzhwhOaK4EAWt9f414Fv6SVRkKz55iVmpag5CClcrRPT5bHMB79vtAcd-FPnz2xzH9UdpKoQNCIKvpjXYo1lzA1ldjCTT4o_5cdHeyH3F4ZZvMW8RmFsqYFXkEMsbv5oqPEg6EpapaNSt6BL4gNp&__tn__=*bH-R
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Primăvara prin ochi de copil 

 
Palatul Copiilor din Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, a 

organizat în perioada 01-08.03.2022, la Palatul Copiilor din 

Craiova, expoziţia „Caravana Mărţişorului”.  

Cu acest prilej elevii Liceului Tehnologic Special 

„Pelendava” Craiova, îndrumaţi de cadrele didactice, au 

confecţionat mărţişoare cu tema „Primăvara prin ochi de copil”, 

care au fost prezentate la expoziţia cu vânzare. Sumele colectate 

au făcut obiectul unei donaţii către copiii internaţi la Secţia de 

Pediatrie a Spitalului Judeţean Dolj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA MONDIALĂ A APEI - “Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil!” 

 

În data de 22.03.2022 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA 

s-a desfășurat activitatea extracurriculară interactivă cu titlul ZIUA MONDIALĂ A APEI - “Apa 

subterană: Să facem invizibilul vizibil!”. 

La activitate au participat 25 elevi de la clasele P-XI. 
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Activitatea a avut ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea unor noi abilități în 

domeniul educaţiei durabile, care să producă schimbări de opinii şi atitudini de protecţie a mediului 

și pentru un stil de viață durabil.  

Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și și-au împărtășit experiențele personale, 

dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul educaţiei durabile. De 

asemena, au înțeles importanța implicării personale și a unui stil de viață durabil, angajându-se să 

contribuie pozitiv, la nivel individual, la ,,viitorul” planetei. 

Activitatea a urmărit creșterea gradului de 

conștientizare asupra importanței apei pentru viața pe Pământ, 

conștientizarea relevanţei unui stil de viață durabil în evoluţia 

economică, civică şi personală, integrarea informațiilor în 

cadrul ODD 6-Apă curată și sanitație, ODD 13-Acțiune 

climatică, ODD 15-Viața terestră. 

Elevii s-au familiarizat cu termeni specifici domeniului 

apei (proprietățile apei, stările de agregare, apa subterană, 

circuitul apei în natură, 

utilizările apei). 

Elevii au învățat să definească și să identifice cauzele 

poluării apei, să descrie inechitățile globale privind accesul la apă 

curată, să identifice modaități de economisire a apei.               

 

 

Campania internațională inovatoare pentru 

sănătate „EROII FAST”(,,FASTHEROES”) 

 

În cadrul Campaniei internaționale inovatoare pentru sănătate „EROII 

FAST”(,,FASTHEROES”), la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova s-a desfășurat 

în data de 01.02.2022 activitatea extracurriculară cu titlul Sănătatea, bunul cel mai de preț. Fii 

erou: Slavează de AVC!.  

Elevii și-au crescut gradului de conștientizare a simptomelor accidentului vascular 

cerebral și vor ști cum să reacționeze în situația în care un senior din preajma lor s-ar confrunta 

cu un accident vascular cerebral. 
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Campania Fastheroes a fost dezvoltată inițial în Grecia, de către Departamentul de 

Educație și Politici Sociale al Universitatii Macedonia, cu susținerea și sub îndrumarea 

organizației internaționale Angels Initiative. Până acum a fost implementată și este în derulare 

în Grecia, Canada, Africa de Sud, Germania, Ucraina, Brazilia și Singapore, urmând a fi 

implementată și în alte state. 

 

  

Eminescu, veşnic tânăr 

În data de 14.01.2022 la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova s-a desfășurat 

activitatea extracurriculară cu titlul „Eminescu, veşnic tânăr”. La activitate au participat 25 de 

elevi de la clasele CP-XI . Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective: 
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- să informarmeze elevii despre viața și activitatea 

poetului Mihai Eminescu, pentru a promova în 

rândul lor valorile naţionale; 

- să cunoască semnificaţia zilei de 15 Ianuarie; 

- să-și formeze interesul pentru lectură;  

- să prezinte aspecte din viața si activitatea lui Mihai 

Eminescu; 

- să memoreze (recite) poezii eminesciene; 

- să participe afectiv la activităţi în echipă. 

Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu informații despre viața și activitatea 

poetului Mihai Eminescu, apoi au audiat poezii recitate de actori români însoțite de imagini 

sugestive. Elevii au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu: Somnoroase păsărele, Luceafărul, 

Ce legeni?, Lacul. Impactul activității a constat în consolidarea cunoștințelor referitoare la 

Mihai Eminescu și dezvoltarea gustului pentru lectură și poezia 

cultă. 

 
 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.922868981763581/922867795097033/?__cft__%5b0%5d=AZVaDyMjaZe8CRdGUK1rsuSGJdZCS7-aR8_hFcSaSfRO6g3HVuB5XM0FVbs0RuctQFP_SeluIAzdazpHFE6JFeJQ0zTInHbHkwlkksHNX80z6jajceZXFDLP2dSFn3kX6ABOHHdvqS_3ink8w9HFWRmu&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.922868981763581/922867795097033/?__cft__%5b0%5d=AZVaDyMjaZe8CRdGUK1rsuSGJdZCS7-aR8_hFcSaSfRO6g3HVuB5XM0FVbs0RuctQFP_SeluIAzdazpHFE6JFeJQ0zTInHbHkwlkksHNX80z6jajceZXFDLP2dSFn3kX6ABOHHdvqS_3ink8w9HFWRmu&__tn__=*bH-R
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Ziua națională a lecturii 

 

Marți, 15 februarie 2022, la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” 

CRAIOVA s-a desfășurat activitatea ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII, la care au luat parte 

elevii claselor CP-XI. Activitatea a urmărit atingerea obiectivului: promovarea lecturii ca 

obicei cotidian.  

Programul s-a modificat astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 

11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul a organizat, la clasa unde a fost prezent, 

activități de lectură la care au participat toți elevii prezenți. În 

prealabil, personalul didactic a recomandat tuturor să 

împrumute de la 

biblioteca școlară/CDI 

o carte și, timp de 15 

minute, să citească fie 

individual, fie în grupuri mici de lucru.  
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Obiectivul activității a fost de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune 

discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text.  Elevii s-au familiarizat cu 

serviciile oferite de CDI/Biblioteca școlii. De asemenea, au fost de acord cu ideea constituirii 

în școală a unor cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte, discuții 

și dezbateri pe teme literare. 

   

  

 

 

Constantin Brâncuși-Aniversarea a 146 de ani de la 

nașterea artistului 

 

În data de 16.02.2022 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI-Aniversarea a 146 de ani de la nașterea artistului la Liceul Tehnologic Special 

Pelendava "Craiova". 

Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu viața și opera lui Constantin Brâncuși, apoi a fost 

organizat atelierul de lucru Micii artiști, unde elevii au desenat opere ale marelui sculptor. 

A fost organizat un concurs ad-hoc Cine știe câștigă, elevii fiind invitași să recunoască și 

să numească opere ale lui Constantin Brâncuși. 

La sfârșitul activității a fost organizată expoziția de desene - Pe urmele lui Brâncuși. 
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„Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Unirii 

În data de 20.01.2022 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” 

CRAIOVA. s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul „Să cinstim istoria patriei!” - 

Ziua Unirii. 

La activitate au participat 30 elevi de la clasele CP-XI. 

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective: 

 Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 24 Ianuarie 1859 

 Consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci, asupra poporului român.  

 Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună  

 Permanentizarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional (cadre didactice-elevi) 

Elevii au urmărit o prezentare PPT Mica Unire, Unirea Principatelor Romane! 

(prezentarea evenimentelor istorice care au dus la Unirea de la 24 Ianuarie 1859), apoi au 

realizat creaţii plastice inspirate de evenimentele şi imaginile prezentate. Lucrările elevilor au 

fost expuse în școală sub titlul Așa a fost la Unire !  Elevii au audiat Hora Unirii și apoi au jucat 

Hora Unirii. 

Elevii au reținut importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE, au învățat cântecul şi 

dansul popular “HORA UNIRII”, şi-au folosit creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, 

colaje a marelui eveniment și au participat cu interes la activităţile propuse. 

 

 

https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.925708024813010/925707574813055/?__cft__%5b0%5d=AZUIplFsvGQ_hVKBH2ex1AMOLnaYxUVzJq0VWsuFIHhx9-YoNRkppYci8X1IxNBYNh5L51Ry6c1QiBpOFFPCddHDNrbPxgulZ9IS4yYZnavtAWpvC9j2kM7yVptkKphb7ccw9hakWF7jnezQQN3qxvO6&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LTSPelendava/photos/pcb.925708024813010/925707574813055/?__cft__%5b0%5d=AZUIplFsvGQ_hVKBH2ex1AMOLnaYxUVzJq0VWsuFIHhx9-YoNRkppYci8X1IxNBYNh5L51Ry6c1QiBpOFFPCddHDNrbPxgulZ9IS4yYZnavtAWpvC9j2kM7yVptkKphb7ccw9hakWF7jnezQQN3qxvO6&__tn__=*bH-R
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Despre NOI,  

ALTFEL.... 
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                     Crișan Csaba 
  

 

                    Klug Mihai, Michile David, Crișan Csaba 
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