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EDITORIAL
PAȘTELE – SĂRBĂTOAREA LUMINII
Paştele este cea mai însemnată sărbătoare din
an, semnificând biruinţa vieţii asupra morţii, a binelui
asupra răului, a luminii asupra întunericului. Este sărbătoarea care ne umple sufletele de pace, de iubire şi
ne apropie de rosturile adevărate ale vieţii: bunătatea,
iertarea, răbdarea, jertfa. Învierea Domnului este aşteptată de toţi creştinii cu speranţă, după ce, timp de patruzeci de zile, s-au pregătit sufleteşte şi trupeşte prin post
rugăciune, spovedanie şi împărtăşanie.
La români există preparate tradiţionale, care se pregătesc pentru marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului, iar prepararea mâncărurilor specifice sărbătorilor pascale necesită multă răbdare, dragoste,
dar mai ales cunoaşterea şi împlinirea tradiţiilor. Fiecare preparat are un corespondent în istoria biblică,
de la oul roşu, până la miel.
Oul simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, iar ciocnirea lui semnifică deschiderea mormântului şi Învierea Domnului. Se spune că Maica Domnului a aşezat sub crucea Mântuitorului un coş cu ouă,
iar sângele a curs pe ele, înroşindu-le. De atunci, în fiecare an, orice gospodină iubitoare de tradiţie vopseşte ouăle în roşu, în amintirea minunii petrecute cu mii de ani în urmă. Nelipsite de pe masa de Paşte
sunt şi pasca (crucea de pe aceasta simbolizând crucea Mântuitorului), mielul (simbol al jertfei) şi cozonacii.
Pe plan spiritual, pregătirile sunt mult mai ample, căci în această perioadă, sufletului trebuie să i
se acorde importanţa cuvenită. Credincioşii merg la biserică, postesc, se spovedesc şi se împărtăşesc, îi
iartă pe cei ce le-au greşit şi îşi cer iertare pentru propriile greşeli. Urcuşul spre Înviere începe în Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare, perioadă cu mare încărcătură emoţională, când ne simţim mai
aproape ca oricând de Dumnezeu. În fiecare seară a acestei săptămâni, la biserică se oficiază slujbe speciale, numite denii. Cele mai importante sunt cele din Joia şi Vinerea Mare: Denia celor 12 Evanghelii,
respectiv Denia Prohodului Domnului. Când eram mică, mama mă lua de mână şi mă ducea la denii,
unde, prinsă în atmosfera mirifică, uitam de tot şi de toate. Acum, când cunosc semnificaţia şi parcursul
acestor slujbe minunate, sufletul îmi este inundat de o pace de nedescris şi realizez cu adevărat miracolul Învierii. Zbuciumul şi forfota lumii rămân undeva departe, eşti doar tu cu Dumnezeu.
Sâmbăta, la miezul nopţii, toţi credincioşii se îndreaptă spre biserică, pentru a participa la Slujba
Învierii, moment care le încununează strădania şi jertfa de până atunci. La ora 12, toate luminile din lăcaş se sting, întunericul învăluind totul. Murmurul vocilor se estompează şi dispare complet, iar inimile
încep să bată la unison, în aşteptarea miracolului. În întuneric, se aude chemarea preotului: „Veniţi de
primiţi Lumina!”, iar din lumânarea sa se aprind toate lumânările din biserică. Fiecare credincios primeşte Lumina Sfântă cu speranţă în suflet, cu iubire şi încredere în Dumnezeu. Sunt momente cu o mare încărcătură spirituală, care nu pot fi descrise în cuvinte. Aştept cu nerăbdare să retrăiesc aceste clipe
magice în fiecare an, pentru că îmi simt sufletul binecuvântat cu o bucurie imensă, îl simt pe Dumnezeu
aproape.
Paştele a fost, este şi va fi cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, pentru că acum mii de ani, prin
sacrificiul Său, Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc şi ne-a redat speranţa în viaţa veşnică. Vă
urez tuturor sărbători luminate!

Raluca FILIP - clasa a IX-a A
Coordonator: prof. Ozana ALEXA

ACTUALITATE

Creativitate de Ziua Pământului
Marți, 19.04.2016, în săptămâna „Școala altfel”, la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, a avut loc concursul „ECO-DOZ – Creativitate de Ziua Pământului”, în cadrul proiectului județean
„Oglinda mea din natură”, coordonat de prof. Băican Simona și Adochiței Liliana. Echipe de câte 6
elevi de la clasele VIB, VII A, VII B, VIIIC, IX B, IX D, X G, XI C, XI E, XI G și de la Școala Gimnazială Filipeni, coordonate de doamnele profesoare Bejinariu Laura, David Aura, Ridel Dalila, Frigură
Elena, Comanac Monica și Heisu Ancuța au creat imagini sugestive din doze de aluminiu turtite, cu dimensiunea de 2/2 m2, cu tema „Așa-mi doresc eu să fie natura”. Scopul acestei activități a fost, pe de o
parte, de a marca „Ziua Pământului” printr-o demonstrație de talent și creativitate, iar pe de alta parte,
de a colecta cât mai multe doze în vederea reciclării. Juriul, format din doamnele profesoare Băisan Elena Lavinia (director adjunct), Cărare Nicoleta (educație plastică), ing. Ionos Maria (reprezentant APM)
și elevii Ostaficiuc Larisa și Van Goethem Cristian Andreea a stabilit următorul clasament: la gimnaziu,
locul I, echipa „Proreciclare” , de la clasa a VIII-a C (Bordaș Cristina, Bejinariu Ruxandra, Iordache
Nicolae, Munteanu Alexandra, Urban Elena Delia) locul al II-lea, echipa „Patrula ECO”, clasa a VII-a
A (Ciobanu Andra, Cojan Sara, Moneaga Tudor, Păduraru Raluca și Stanca Dragoș), tot locul al II-lea
echipa „Ecologiștii”, clasa a VI-a B (Anegrului Cătălin Mihai, Apostu Ionuț, Bostan Alexandru, Adam
Robert, Juncu Leonard, Ursu Cătălin), locul al III-lea, echipa „Fluturașii”, a VI-a B (Acatrinei Andreea,
Capracea Nicole, Mariniuc Iulia, Manolea Laurențiu, Teliban Denisa, Țepeș Georgiana) iar la liceu, locul I, echipa „ECO” ( Stoica Andreea-XIE, Corlățeanu Rachela - IX D, Orăș Bianca - XIG, Leonte Marius și Hurjui Loredana - IX D, Toma Mariana XI C), Locul al II-lea echipa „Salvatorii”, clasa a IX-a B
(Bândac Diana, Benchea Iuliana, Berea Larisa, Spoială Brândușa, Panaite Alexandra) și locul al III-lea
echipa „Bios” Clasa a X-a G ( Anuței Maria, Sucilă Flavia, Răileanu Gabriela). Îi felicităm pe toți și îi
așteptăm să se implice și în alte activități ecologice din cadrul proiectelor noastre!

Prof. Simona BĂICAN

ACTUALITATE
Pădurea – lumină și culoare!
Luna Pădurii, eveniment ecologic marcat în fiecare an în perioada 15 martie – 15 aprilie, este unul
din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice dintr-un an, fiind principala modalitate de sensibilizare a tinerilor cu privire la importanţa pădurilor. Această sărbătoare își are începuturile încă din anul 1902
fiind promovată de Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor și Instrucției Publice, manifestare care la
acea vreme purta denumirea de „Sărbătoarea sădirii arborelui”. Cetăţenii trebuie să ştie că pădurea furnizează două treimi din oxigenul necesar vieţii şi, de asemenea, absoarbe o importantă cantitate de CO 2 din
aer contribuind la reducerea poluării, filtrează apa provenită din precipitaţii, fixează solul împiedicând astfel alunecările de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau vânt şi, de asemenea, poate reduce mult din
mărimea viiturilor produse în urma ploilor torenţiale.
În săptămâna „Școala – altfel” s-a derulat concursul județean de fotografie „Pădurea – lumină și culoare!” organizat sub egida Luna Pădurii în care elevii își formează atitudini pozitive privind mediul înconjurător și se asigură coeziunea grupului prin: participarea la activităţi, implicarea lor în rezolvarea sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse (realizarea expoziției și a albumului de fotografii).
Concursul face parte din calendarul activităților Proiectului Județean „Sănătatea mediului – sănătatea
noastră!”, aprobat cu Nr. 10026/2.12.2015 (CAEJ).
A fost premiat un număr de 64 de lucrări - fotografii realizate de elevi de gimnaziu și liceu din județul Bacău, cu care s-a realizat expoziția din holul corpului A al colegiului.

Prof. dr. Aura DAVID

ACTUALITATE

Premii de excepție la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie
Luni,18 Aprilie 2016, la Craiova a avut loc Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie, unde
lotul elevilor Colegiului Național Pedagogic ” Ștefan cel Mare ” Bacău, însoțit de profesorul Mihai
Murariu și alcătuit din patru elevi, a fost singurul din cele 41 de județe care s-a întors acasă cu patru
premii, o performanță deosebită în istoria liceului! Premiului al II - lea la disciplina”Psihologie
generală” a fost acordat elevei Ciocan Ioana Sînziana, din clasa a X a A, coordonată de profesor Sonia
Berza . Mențiune la disciplina ”Psihologia vârstelor”, a obținut Bot Laura Andreea, elevă în clasa a XIa A, o altă mențiune la disciplina ”Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculum-ului”, a
primit-o Filip Raluca, elevă în clasa a IX-a A, iar premiul special la disciplina ”Teoria și practica instruirii și evaluării”, i-a revenit elevei Grigoraș Alexandra Elena, din clasa a X-a B. Toate cele trei premiante au fost coordonate de profesor Mardare Magdalena-Cerasela. Felicitări fetelor și de ce nu, așteptăm pe viitor alte noi premii cu care să ne mândrim!

Prof. Sonia BERZA
Prof. Cerasela MARDARE

PET CAP- Creativitate de Luna Pădurii
Joi, 21 aprilie, în săptămâna ”Școala altfel”, echipajul de la colegiul nostru format din elevele Bejinariu Ruxandra (VIIIA), Corugă Maria Luiza (XIG), Manea Adriana Elena (XIG), Rebegea Bianca( XIG),
Trifan Maria Alexandra (XIG), coordonat de doamnele profesoare Băican Simona și Bejinariu Irina
Laura a obținut locul I iar echipajul format din elevii Antuca Mădălina (IXE), Blănaru Dumitru (IXG),
Luca Daniel (IXG), Țîțaru Andra (IXE), Zamfirescu Bianca (IXE), coordonat de doamnele profesoare
Comanac Monica și Heisu Ancuța, a obținul locul al II-lea la concursul județean intitulat ”PET CAP –
Creativitate de Luna Pădurii ”, parte a proiectului ”Să regăsim frumusețea pădurii și a spațiilor verzi”
derulat de Palatul Copiilor Bacău și Asociația Vernal, cu finanțare de la Direcția Silvică Bacău. Concursul reprezintă o activitate în cadrul Proiectului Național pluridisciplinar intitulat ”Eco-reporteri în
acțiune” –ediția a VI-a, înscris în C.A.E.N. 2016 al M.E.N.C.S. domeniul A9, poziția 18. Bravo lor !

Prof. Simona BAICAN

ACTUALITATE

Concurs regional de istorie on-line, la Colegiul Pedagogic

În ”Saptamâna altfel”, Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău a fost gazda unui
eveniment inedit, care s-a bucurat de o participare
numeroasă. Este vorba de cea de-a doua ediție a
concursului ”IstoriAeL”, care de data aceasta s-a
desfășurat on-line. Concursul a devenit regional și
este cuprins în Calendarul Activităților Educative
Regionale aprobat de Ministerul Educației pentru
anul școlar 2015-2016. Pentru că nivelul competiției a crescut și cerințele au fost mai multe, la această
ediție. Concurenții s-au confruntat cu trei probe: un test de istorie în limba română, un test de istorie
într-o limbă străină la alegere și realizarea unui Power Point pe o temă dată.
Scopul proiectului este cunoaşterea civilizaţiilor antice ale lumii, motivarea elevilor de a învăţa
istoria lumii, de a dezvolta interesul pentru studiu, de a descoperi şi asimila cât mai multe informaţii
istorice, folosindu-se de beneficiile tehnologiei. Dintre obiectivele specifice ale proiectului amintim:
creşterea interesului elevilor pentru istoria lumii, pentru respectarea şi promovarea valorilor omenirii;
cultivarea imaginaţiei şi creativităţii elevilor; cunoaşterea însemnătăţii civilizaţiilor străvechi pentru
cultura şi civilizaţia lumii; formarea atitudinii de respect faţă de înaintaşi; creşterea interesului pentru
învăţarea şi utilizarea unei limbi străine.
La concursul on-line au participat școli din județul Bacău, Suceava și Brașov, în total fiind înscriși peste o sută de copii de clasa a V-a, a VI-a și a IX-a. Elevii de la Colegiul Național Pedagogic
”Ștefan cel Mare” au obținut următoarele rezultate: Larisa Păstrăv și Blendea Ioana, ambele de la clasa
a V-a B, Mattia Ciuraru, Emanuel Ioniță, ambii de la clasa a VI-a A, Leonard Juncu, clasa a VI-a B, și
Ioana Mihăilă, Denisa Decusară, de la clasa a IX-a A, au obținut locul I. Karina Scutaru, clasa a V-a B,
Dragoș Iordăchioaie, de la clasa a VI-a A, Anca Țăranu, clasa a IX-a A, Daniel Luca și Eduard Cîrlan,
ambii de la clasa a IX-a G, au obținut locul II. Locul III a revenit lui Matei Gavril, clasa a V-a B. Mențiuni au obținut Bianca Cîrnu și Răzvan Tofan, clasa a V-a B, Ioana Burghelea, clasa a IX-a A.

Prof. dr. Liliana ADOCHIȚEI

OPINII

Manipularea psihologică,
forța care distruge voința
Cea mai mare amenințare asupra libertății noastre este fără îndoială fenomenul psihologic cunoscut sub
numele de manipulare. Controlul minții constă în remodelarea atitudinii unei persoane, schimbarea valorilor și a personalității fără știința sau acordul ”victimei” , pentru a obține unele
avantaje sau atingerea unor scopuri de cele mai multe ori ascunse. Întrebarea este : Ce poate împinge o persoană să recurgă la
asemenea tehnici?
Adevărul este că, noi suntem expuși manipulării încă de la vârste fragede, acea răsplată promisă
de părinți pentru fiecare faptă bună săvârșită sau pedepsirea pentru orice abatere a regulilor impuse poate fi numită manipulare. Manipularea ne este introdusă în cap prea devreme, într-un mod subtil profitând de lipsa de discernământ și încrederea oarbă. Schimbarea se face în timp, când rolurile se schimbă
și putem să îi manipulăm și noi pe cei din jur pentru bani, plăcere sau alte beneficii materiale. Este o
metodă pe care o aplicăm cu toții în viața de zi cu zi, indiferent de statut social, proveniență sau religie.
Cum putem evita să fim ”victimele” unei asemenea exploatări? Mulți oameni cred că ei nu sunt
ușor de influențat. Dar, de fapt cu toții suntem. Ne lăsăm manipulați într-o anumită măsură, într-un anumit context. Poate vrem să căpătăm ceva, poate vrem pur și simplu să arătăm anumitor persoane că ținem la ele. Fiecare individ dispune de anumite puncte sensibile, care odată descoperite pot fi folosite
împotriva propriei persoane. Vulnerabilitățile exploatate de manipulatori sunt : dorința de a face oamenilor pe plac, lipsa hotărârii și a abilității de a spune NU, încredere de sine scăzută, dependența emoțională (”victima” are o personalitate dependent sau docilă) și încrederea exagerată (oamenii onești presupun adesea că și ceilalți sunt onești și se bazează pe oamenii pe care abia îi cunosc). Cu toții putem fi
”victime”, dar important este să realizăm la timp și să ne îndepărtăm de acele persoane “toxice”, care
dăunează sănătății noastre psihice, atât în cadrul școlii cât și la locul de muncă.

Andreea DIUGU, clasa a XI-a C
Coordonator: prof. Sonia BERZA

OPINII

Stephen Hawking
Originea scandaloasă a Universului

Viața, personalitatea și ideile fizicianului Stephen Hawking sunt extrem de cunoscute la ora actuală, profesorul ajungând,
cel mai celebru fizician din lume. Revolta
sa față de Dumnezeu a stârnit o serie de controverse în lumea inovatoare a fizicii. Chiar dacă acesta a
avut curaj să își susțină opinia a ajuns sa fie victima unor atacuri furibunde din cauza declarațiilor tranșante. El susține ca Dumnezeu nu există, iar Universul s-a format de la sine. Poate are dreptate poate nu,
nimeni nu are de unde să știe. Cert este ca Hawking a adus argumente cu ajutorul cărora își susține părerea. Împreună cu fizicianul Leonard Mlodinow a scris o carte intitulată „ The Grand Design”, afirmând că „ Fizica modernă ca știință nu trebuie să lase niciun loc lui Dumnezeu în ecuația apariției Universului, iar știința poate explica singură originea tuturor lucrurilor”. Câteva din argumentele care vin in
susținerea afirmației sunt acelea că încă din timpuri străvechi, grecii Ioniei credeau ca natura lucrurilor
este dată de legi, nu de voința zeilor. O altă teorie este aceea a lui Nicolaus Copernic care susține ipoteza că Pământul nu se află în centrul Universului și îl contrazice pe Isaac Newton care era convins că
Universul a fost creat de Dumnezeu. Partea cea mai solidă care întărește ideea este teoria mecanicii și
teoria relativității – cele două explicând practic cum Universul a fost creat din nimic. „ Pentru că există
legi asemenea celei a gravitației , Universul se poate autocrea din nimic. Nu este nevoie să-l invocăm
pe Dumnezeu pentru a pune Universul în mișcare”. Însă toate aceste afirmații sunt contestate de către el
însuși, în volumul care l-a făcut celebru ”Scurta Istorie a Timpului”, fizicianul afirmă că Dumnezeu
există, iar el acceptă rolul Divinității în crearea Universului: ”Dacă vom descoperi vreodată o teorie
completă și inatacabilă de la început la sfârșit, aceasta va deveni triumful suprem al rațiunii
umane, pentru că din acel moment vom cunoaște cum funcționează mintea lui Dumnezeu”.
Întreaga desfășurare a evenimentelor ne arată, de fapt, cât de puține știm despre lumea în care trăim dar
și că aproape tot ceea ce susținem că știm se bazează pe scenarii , supoziții , ipoteze și teorii niciodată
demonstrate în totalitate.

Virginia NECHIFOR, clasa a XI-a F

Coordonator: prof. Monica COMANAC

OPINII

Tu, ca persoană, în societate
Aveți prieteni care au terminat liceul și pe urmă și-au pus întrebarea ,,Și acum ce?’’. Sau cel
puțin v-ați gândit voi la asta? După școala gimnazială, încă patru ani de școală, urmați de examenul de
bacalaureat. Și toată lumea vrea să ia bacul nu? Ca și cum asta ți-ar garanta o slujbă, un viitor, o carieră
de succes etc. Teoretic ar trebui. Practic, nu întotdeauna. În primul rând, trebuie să știm ce vrem. Indicat
este să ne orientăm spre ceea ce ne face fericiți, ceea ce ne face plăcere să facem. Dacă alegem să facem
ceva din plăcere, automat ne vom descurca. Și asta ne garantează succesul. Bineînțeles că poate suna
profitabil să dăm toți la medicină, că doar facem bani nu? Mai ales dacă mai și plecăm afară. Dar dacă
nu este de tine medicina, nu are rost să îți urăști zilele anilor de facultate, iar mai apoi să ai regrete și să
mergi la locul de muncă doar fiindcă nu ai de ales. Este greșit să fim influențați de cei din jurul nostru,
cu privire la cariera noastră. Sfaturi de la colegi, prieteni, familie? Uită de ele! Când e vorba de persoana ta, tu știi ce îți este mai bine.
Și nu te limita doar la faptul că iei bacul. Mai sunt N oameni cu bacul luat care se bat pe același
loc de muncă, la fel ca tine. Creează-ți mai multe opțiuni. Cunoaște oameni noi și experimentează lucruri noi. Realizează ceva pentru tine ca persoană sau pentru cei din jurul tău. Fă voluntariat! Fă ceva
pentru societatea în care trăiești. Întâlnește oameni extraordinari și devino unul dintre ei. Dezvoltă-te
personal! Fă mișcare! Fă un sport sau aleargă singur în timpul liber. Trăiește sănătos, trăiește cum trebuie. Și întotdeauna să vrei să știi mai mult, să afli lucruri noi. Citește! Indiferent de domeniu. Citește ce
îți place. Fiecare carte citită te va plasa cu o treaptă deasupra celorlalți, nu la o anumită materie, ci în
viață.
De ce să ne limitam la ce ni se oferă? De ce să ne mulțumim cu mediocritatea, când putem fi superiori? Când nu ni
se dă ceea ce merităm, trebuie să ne luăm noi, prin forțele
proprii. O societate de succes este formată din oameni de succes. Oameni bine determinați, cu un ideal bine stabilit, dar și
cu mai multe opțiuni, oameni învățați, care aspiră întotdeauna
spre perfecțiune, conștienți fiind de faptul că nu va putea fi
atinsă.

Cosmin CÎRLAN - clasa a XI-a E
Coordonator: prof.dr. Lăcrămioara SOLOMON

OPINII
Viitorul prin ochii unui adolescent
Adolescența este cea mai frumoasă etapă a vieții, reprezentând vârsta schimbărilor profunde și a riscurilor inevitabile. Acești ani sunt de neuitat și de neînlocuit, pentru că este perioada în care suntem ”cu
capul în nori”, când ne credem de neînvins, stăpâni pe propriile decizii. Însă ezităm să ne asumăm răspunderea pentru unele fapte. Mulți adulți ar dori să mai treacă încă o dată prin această perioadă, pentru a
săvârși fapte pe care nu au avut timp să le facă la timpul lor…. Sau să repare o greșeală. În această perioadă, decisivă pentru viitorul nostru, mulți dintre tineri ajung să aibă un comportament adecvat sau neadecvat vârstei.
După cum bine știe orice adolescent, în această perioadă ar trebui să avem un plan pe care ar trebui
să-l urmăm sau un scop pentru viitor. Cei mai mulți dintre noi nu ni l-am ales, încă, deoarece mai avem
timp să ne gândim. Prioritatea noastră este examenul de Bacalaureat.
Principalul plan pe care ni-l fac părinții este același, pentru fiecare dintre noi: absolvirea liceului,
promovarea Bacalaureatului, urmarea cursurilor unei universități și câștigarea traiului prin forțele proprii. În viziunea adulților, singurele acțiuni care ar trebui săvârșite sunt cele care să se reflecte în viitor,
acțiuni pe care le vom putea să le împărtășim urmașilor cu mândrie și nu cu rușine. Această concepție
este privită de tineri dintr-o perspectivă afirmativă, deoarece părinții ne vor binele, însă fiecare dintre
noi dorește să aibă fapte mai ”mărețe ”, pe care să le povestim cu mândrie în cercul de prieteni.
Viitorul prin ochii unui adolescent este prevăzut cu multe reușite, atât pe plan profesional cât și pe
plan emoțional, deoarece iubirea este sursa echilibrului spiritual. Privim următoarea etapă cu optimism
și cu mare încredere în propriile noastre forțe, având impresia că totul poate fi depășit cu ușurință, însă
fiecare perioadă vine cu propriile obstacole. Nimic nu este ce pare a fi, de aceea este bine să ne gândim
și la jumătatea goală a paharului. Odată cu înaintarea în vârstă apar adevăratele probleme și responsabilități care nu pot fi ignorate, dezamăgirile profunde și teama în fața eșecului.
Prin urmare fiecare adolescent se gândește
și privește viitorul printr-o concepție diferită, niciunul dintre ei nu au aceleași gânduri. Adolescentul nu este destul de matur
pentru a lua o hotărâre singur, dar nici copil pentru a fi îndrumat în fiecare pas.

Georgiana OPREA - clasa a X-a F

CREAȚIE
Vernisaj
Cu

emoţiile

ieşind

par-

că din tablourile agăţate pe perete, şapte fete şi un băiat
au păşit cu teamă în faţă oamenilor adunaţi la primul lor
vernisaj ce a avut loc sâmbătă, 26 februarie 2016, la
Muzeul de Istorie. „Conexiuni” a însemnat legătura lor
cu privirea fiecărui spectator în parte.
Arta îmbinată cu filozofie şi rânduri de poveste

au conturat

un drum

comun

al

celor

opt talentaţi ai oraşului nostru, printre ei numărându-se elevele noastre din Colegiul Naţional Pedagogic
„Ştefan cel Mare”, Bacău: Teofana Cîrlan, Maria Caleap, Ana-Maria Creţu şi Diana Nechita. Luni întregi de muncă, împreună cu sprijinul domnului profesor Dorel Făcăoaru şi al părinţilor, au lăsat
o parte din curajul poveştilor nespuse să ne cuprindă.
Atunci când vorbele tac, sufletul vorbește prin linii aruncate practic întâmplător pentru oricare nu
vrea să înțeleagă mesajul transmis. „Arta trebuie

să apropie, nu să depărteze,

să umple, nu-

să sape prăpăstii în bietele noastre spirite şi aşa îndestul de răscolite de întrebări.
Nu uita niciodată că eşti artist. Nu îţi pierde curajul şi nu îţi fie teamă de nimic căci vei ajunge la ţel. Lucrările nu sunt greu de făcut, ce este greu este să ne punem în starea de a le face.”
(Constantin Brâncuşi)

Diana Mariana PUIU, clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Mariana CRĂCIUN

Roșu de Est
Univers propriu
Cortină roşie
Teroare.
Flamă şi ardoare
Femeie-n roşu.
Arde necuprinsul...
Civili morţi,
Nevinovaţi,
Dictatură,
Un singur om...

Plâns
Suspin
Durere…
Armata le împarte
Ne jucam de-a şoarecele şi pisica
Pisica-i ascunsă-ntr-un dulap roşu
Şoarecele se multiplică
Fugă
Arşi de pietre…

Alexandru BABOI, clasa a XII-a C

CREAȚIE

Inima inimii mele
Deși nu am plecat cu o convingere absolută de a-mi descrie sufletul, mi-am făcut curaj în
cele din urmă şi am decis să scriu câteva rânduri și
să descriu doar o latură a ceea ce mă însuflețește.
Cum arată locul sufletului meu....
Instantaneu, din toate părțile, se aude un
sunet. Dacă intri în tărâmul sufletului meu, vei vedea ca acel sunet vine de la chestiile acelea strălucitoare de deasupra capului, care se dovedesc a fi păsări, însă nu orice fel de păsări. Fac mare gălăgie,
însă zgomotul lor este mai degrabă o muzică, o muzică destul de ciudată, pe care inițial nu o poți pricepe, nesemănând deloc cu ciripitul păsărilor din
lumea noastră. Și totuși, în ciuda cântecului aceluia,
în jurul lor domnește o intensă liniște de fond.
Dacă explorezi locul, îți dai seama că te plimbi printr-o pădure cu brazi și pini sau cedri înalți
înmiresmați, la baza cărora crește o iarbă verde și fină și un pământ frumos mirositor cum întâlnești în
fiecare pădure virgină. Printre aceștia, păsări care zboară de colo-colo, cu pene galbene sau albastre ca
libelulele, ori în nuanțele curcubeului, umbre albăstrii și pustietate.
Dacă mergi drept in față, nu mai întâlnești arbori, ci doar cerul albastru, iar dacă ești egoist în
explorarea locului şi nu te uiți pe unde mergi, ajungi pe o culme de unde nu ai vrea să cazi. Închipuițivă doar că vă aflați în vârful celei mai înalte stânci pe care ați văzut-o vreodată. Și mai închipuiți-vă că
priviți în jos până în fundul prăpastiei. Și, pe urmă, închipuiți-vă că prăpastia asta continuă și mai adânc,
încă pe atât, de zece ori încă pe atât, de douăzeci de ori încă pe atât.
Iar după ce ați privit în jos pe toată distanța asta, închipuiți-vă niște chestiuțe albe pe care, la
prima vedere, le-ai putea confunda cu niște oi, însă ce să caute niște oi în sufletul meu? Îți dai seama
imediat că este vorba de niște nori, nu mici rotocoale de ceață, ci niște nori albi, enormi și pufoși, mai
curând ca niște munți în întruchipare.
Și, în cele din urmă, printre norii aceia, zărești în sfârșit străfundul adevărat, atât de departe,
încât nu-ți poți da seama dacă e o altă pădure, un șes sau o câmpie, dacă e uscat sau apă, mult mai departe sub acei nori, decât e distanța de la ei în sus, până la tine.
Acolo e inima inimii mele.

Diana POPA, clasa a IX- C
Coordonator: prof. dr. Victoria HUIBAN

CREAȚIE

Noi doi și aprilie
Ne plimbam cu pas legănat pe aleea mărginită
de pomi înfloriţi. Ziua aceea părea atât de îndepărtată, încât am impresia că mă despart ani-lumină de
ea. Şi mă despart ani-lumină şi de tine. Acum eşti la
mii de kilometri distanţă de sufletul meu, pentru că
în acea seară de aprilie sortită de destin, flacăra iubirii ce abia mai pâlpâia între noi s-a stins de tot. Obosisem să o mai ţin aprinsă cu forţa.
Apusul ce a fost martorul despărţirii noastre îşi
proiecta spectrele de lumină prin pânza rară a florilor de cireş. Nu ştia că odată cu el avea să apună şi o
iubire. Eu însă eram profund conştientă de ce avea
să urmeze şi încercam să mă pregătesc sufleteşte
pentru inevitabil, inspirând parfumul naturii primăvăratice. Mi-a atras atenţia o privighetoare ce ne privea pe amândoi cu o curiozitate infantilă. Oare şi ea
îmi citea gândurile? Oare şi ea ştia ce furtună se stârnise în apele liniştite ale sufletului meu?
Nu eram pregătită să îţi dau drumul la mână şi cred că nu aş fi fost pregătită nici peste un secol.
Chiar dacă strângerea mâinii tale era rece, iar împreunarea degetelor nu mai transmitea fiori pe şira spinării, ca altădată, totuşi mă ţineai de mână. Poate nu ar fi trebuit să mă mulţumesc cu firimituri când
meritam totul, dar fluturii din stomac, ce încă se mai zbăteau să bată din aripi, erau acolo şi nu îmi dădeau pace. Ajunseseşi să îi hrăneşti şi să îi ţii în viaţă printr-o simplă atingere.
Ochii tăi căprui priveau absenţi undeva în zare. Poate priveai florile, poate apusul sau poate pur şi
simplu îţi obligai ochii să nu cedeze inimii şi să mă privească. Mă durea indiferenţa ta, iar durerea aceea
o mai resimt şi acum, când calc pe un teritoriu interzis – amintirile cu tine.
Pierdută în gânduri, păşeam alături de tine, când privighetoarea care ne privise mai devreme a
zburat din copac, făcându-mă să tresar şi să mă apropii mai tare de tine. A fost un reflex involuntar, care
m-a readus la realitate într-un mod dureros de brutal. Pentru că nu numai că nu mi-ai primit apropierea
aşa cum mă aşteptam, dar te-ai şi crispat uşor, dându-mi clar de înţeles că era mai bine pentru amândoi
să nu fac asta. Acela a fost momentul în care am pus piciorul în prag şi mi-am luat în mână frâiele propriei vieţi.
Îţi mai aminteşti? Într-o seară de primăvară, „noi” am devenit inexistenţi. Ne-am evaporat în
imensitatea timpului şi a amintirilor. În acea primăvară am încetat să mai existăm. În momentul în care
ţi-am dat drumul la mână şi te-am privit printr-o perdea de lacrimi, ai ştiut şi tu că s-a terminat.
Totuşi, atunci am văzut ceva în ochii tăi. Totul din tine spunea „pleacă”, numai ochii păreau să
spună „rămâi”. Am ales să ascult majoritatea semnelor, aşa cum era firesc. M-am răsucit pe călcâie şi
am plecat. După câţiva metri, mi-am permis să arunc o ultimă privire spre ruinele a ceea ce a fost cândva relaţia noastră. Şi am văzut cât de devastat erai, cum stăteai cu braţele întinse spre mine, aşteptând
ceva ce nu avea să mai vină niciodată. Nu mai aveam de unde să îţi dau iubire. Mi-o luaseşi deja pe toată. Atunci te-am văzut ultima oară.
A fost cea mai urâtă primăvară din viaţa mea, dar a fost compensată de cele care au urmat, mult
mai frumoase. Alte păsări mi-au cântat, alte raze de soare mi-au încălzit trupul şi sufletul. Verdele ierbii
mi-a redat încrederea în viaţă, iar florile de cireş mi-au inspirat aceeaşi pace interioară. Natura îşi urma
cursul firesc, la fel şi viaţa mea. Totul revenise la normal.

CREAȚIE

Noi doi și aprilie
(continuare)

În a zecea primăvară de la ultima noastră întâlnire, coincidenţă sau nu, tot într-o zi de aprilie,
eram în parc cu familia: soţul şi fiica mea. Tocmai alergam după micuţa mea năzdrăvană, când dintre
zecile de oameni din acel parc, unul singur mi-a atras atenţia. Stătea singur pe o bancă, cu capul sprijinit în mâini, părând devastat, debusolat, fără ţintă în viaţă, exact ca un copil rătăcit. Atunci, străinul
misterios şi-a ridicat privirea şi m-am trezit fixată de o pereche de ochi căprui, pe care nu aveam cum să
îi confund. Credeam că destinul îmi juca o farsă, pentru că altfel nu îmi puteam da seama cum de te reîntâlnisem după zece ani în acelaşi parc şi chiar în aceeaşi lună. Confuzia momentului s-a risipit foarte
repede, din fericire; mi-am luat fiica în braţe şi m-am întors cu spatele, exact aşa cum făcusem cu zece
ani în urmă. Doar că de data asta nu am mai privit înapoi.
Acum mă întreb: unde eşti, străine? Pe unde îţi mai porţi nefericirea? Cel mai trist e că tu eşti cauza propriei tale nefericiri. Din vina ta am plecat atunci şi din vina ta vor pleca toate femeile pe care nu
vei şti cum să le păstrezi, să le iubeşti şi să le ceri iertare atunci când greşeşti. O femeie rămâne alături
de tine şi se mulţumeşte doar dacă îi oferi iubire. Şi tu, din păcate, nu numai că nu ştii să o oferi, dar mă
tem că nici nu ştii ce este iubirea.
O primăvară a fost martora sfârşitului nostru. Numai noi ştim ce s-a întâmplat atunci. Noi doi şi
aprilie. Şi acum şi tu, cel care citeşti asta.

Raluca FILIP, clasa a IX-a A
Coordonator: prof. Ozana ALEXA

Eu vreau să te cunosc
Alexandru BABOI, clasa a XII-a C

Să te cunosc înseamnă multe
Te-am cunoscut
Te voi cunoaşte
Te cunosc mai mult ca ieri
Este greu să ştii că poţi
Să simţi aşa cum n-a mai fost
Dar crede-mă că înţeleg
Şi mă intrigă, să ştiu că te cunosc
Să ştii tu, dragă, nu te văd de ieri,
De marţi,
Şi e mult timp de atunci
Să crezi că te accept uşor
Însă, să vezi ce, de fapt, se-ntâmplă
E mai greu.
Încerc să te cunosc şi te accept

Nu te nega pe tine, e inert
Invers…
Ultima cărare, este, şi va fi
Doar cea pe care îţi doreşti să vii,
Să ţii drumul drept, să vezi
Copaci, şi verzi, şi gri,
Să vezi ce-i în jur, să uiţi de tine.
Află că nu eşti singura
Şi, dacă uiţi de tine, eu uit de mine…
Şi o să ne căutăm amândoi unul pe altul,
De data aceasta, pe aceeaşi cale,
Totu-i gri şi verde şi roşu şi negru,
Dar acum, vezi şi tu ce văd şi eu,
Că n-am făcut decât să te accept, să tac şi
-atât.
Să accept.

EDUCAȚIE
Ce tip de inteligență ai?

O inteligență este o promisiune de potențial biopsihologic. O inteligență este un mod de a rezolva probleme și
de a dezvolta produse considerate valori într-o cultură. În general, se apreciază faptul că dacă un copil este inteligent,
atunci el are rezultate bune la învățătură, iar dacă are o inteligență scăzută, obține rezultate slabe la învățătură. Contrar acestora, istoria ne arată că au existat persoane
celebre care au reușit să se afirme în diverse domenii, chiar dacă se spune că au avut dificultăți la școală:
A. Einstein, S. Freud, C. Darwin, A. Mozart, W.Shakespeare, P.Picasso etc. Studiind modul în care oamenii din întreaga lume rezolvă diferite probleme, psihologul H. Gardner a identificat 8 tipuri de inteligențe:
INTELIGENȚA VERBALĂ/LINGVISTICĂ
Reprezintă capacitatea pe care o au unele persoane de a se exprima corect și coerent, de a folosi eficient cuvintele atât în registrul scris (ca jurnalist, poet, scriitor, editor, dramaturg), cât și în registrul
oral (ca politician, orator, povestitor, moderator TV). Un elev cu acest tip de inteligență va fi interesat în mod deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri de cuvinte, să învețe limbi
străine, să dezvolte abilități de comunicare.
INTELIGENȚA LOGICO-MATEMATICĂ
Constituie capacitatea de a utiliza raționamente inductive și deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înțelege relațiile complexe dintre concepte, idei și lucruri, de a formula ipoteze științifice.
Este specifică matematicienilor, fizicienilor, chimiștilor, contabililor etc. Elevii care posedă acest tip
de inteligență învață cel mai ușor când li se prezintă cifre, când lucrurile au logică, se descurcă foarte
bine cu simboluri și reprezentări grafice, au abilități de calcul, de a efectua operații matematice și
logice complexe, capacități critice și creative de rezolvare a problemelor.
INTELIGENȚA VIZUALĂ/SPAȚIALĂ
Constă în abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a transforma percepțiile și de a recrea aspecte
ale existenței vizuale cu ajutorul imaginației și este specific pictorilor, arhitecților, sculptorilor, constructorilor, cartografilor, proiectanților, graficienilor, designerilor, matematicienilor etc.. Elevii cu o
asemenea inteligență au capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare, de a gândi în imagini,
de a reprezenta mental experiențele și lumea exterioară, de a estima foarte precis distanțele, de a anticipa mintal mișcările pe tabla de șah, de a înțelege relațiile din spațiu etc.

EDUCAȚIE
Ce tip de inteligență ai?
(continuare)
INTELIGENȚA KINESTEZICĂ
Este inteligența mișcării și implică simțul timing-ului și al coordonării întregului corp în executarea
mișcărilor, cât și în manipularea obiectelor. Ea se regăsește la atleți, gimnaști, tenismeni, sportivi în
general, dansatori, acrobați, chirurgi sau piloți . Elevii care posedă o astfel de inteligență învață bine
prin jocuri, gândesc în mișcări, au deprinderi speciale precum echilibrul, forța, flexibilitatea, viteza și
coordonarea .
INTELIGENȚA MUZICALĂ
Constă în abilitatea de a recunoaște, crea și reproduce muzica, folosind un instrument sau vocea. Este
inteligența muzicienilor, compozitorilor, interpreților, criticilor muzicali și melomanilor. Elevii cu
inteligență muzicală au capacitatea de a gândi în sunete, ritmuri, melodii și rime, au o sensibilitate la
sunete și capacitatea de a răspunde emoțional la acest tip de stimuli .
INTELIGENȚA NATURALIST
Reprezintă capacitatea de a înțelege lumea naturală, interesul pentru plante, animale și studiile științifice. E un tip de inteligență care nu mai este solicitată astăzi datorită modernizării, dar mai este folosită de cei ce lucrează aproape de natură: agricultori, fermieri, zoologi, biologi, ecologi, astronomi,
ghizi, salvamontiști, etc. Elevii care învață cel mai bine prin contactul direct cu natura, care preferă
lecțiile în aer liber, cărora le place să facă proiecte la științele naturale precum observarea păsărilor,
alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau animalelor, dispun de o inteligență natura listă.
INTELIGENȚA INTERPERSONALĂ
Reprezintă abilitatea de a sesiza și a evalua cu rapiditate, stările, intențiile, motivațiile și sentimentele
celorlalți, de a empatiza, de a colabora și de a-i motiva pe ceilalți, de capacitatea de rezolvare a conflictelor. Este inteligența psihologilor și a marilor lideri, care se pricep la motivare și manipulare,
pentru că înțeleg foarte bine modul de funcționare al oamenilor ceea ce i-a făcut să-i unească și să-i
conducă cu o mare ușurință pe aceștia. Acest tip de inteligență este sesizabil la elevii care învață
foarte bine în echipe, se implică în proiecte de grup, au nevoie să țină mereu contactul cu colegii,
empatizează cu aceștia, observă și reacționează la stările și dispozițiile adulților din jur.

Prof. Sonia BERZA

EDUCAȚIE
Arhimede
Unul dintre cei mai remarcabili învățați ai antichității a fost Arhimede. Realizările sale se înscriu în numeroase domenii științifice: matematică, fizică, astronomie, inginerie și filosofie. El s-a născut c. 287 î. Hr. în orașul Siracuza din Sicilia, care era o colonie cu autoguvernare din Grecia cea Mare și a
murit c. 212 î.Hr. în timpul celui de al doilea Război Punic, când forțele romane
conduse de generalul Marcus Claudius Marcellus au capturat orașul Siracuza,
după doi ani de asediu. Conform cu descrierea dată de Plutarh, Arhimede își contempla o diagramă matematică, când orașul a fost capturat. Un soldat roman i-a ordonat să meargă să-l întâlnească pe generalul Marcellus, dar Arhimede nu a vrut zicând că are de terminat o problemă. Soldatul s-a înfuriat și l-a ucis cu sabia
lui. Ultimele cuvinte atribuite lui Arhimede au fost „Nu te atinge de cercurile mele” .
Coroana de aur - cea mai cunoscută povestire despre Arhimede spune cum a inventat metoda de a
determina volumul unui corp de formă neregulată. Conform acesteia ,regele Hiero II i-a cerut să stabilească
dacă aurarul care i-a confecționat coroana comandată pentru templul său a înlocuit o parte din aurul primit
cu argint ,dar să nu o topească. Soluția găsită a condus la principiul hidrostaticii cunoscut sub numele de
legea lui Arhimede, pe care l-a descris în lucrarea Despre corpurile plutitoare : un corp scufundat într-un
fluid, este împins de jos în sus de către fluid, cu o forță egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de
acel corp.
Șurubul lui Arhimede - acest surub era un dispozitiv cu o lama în forma de surub rotativ în interiorul unui cilindru. Era actionat cu mana si putea fi folosit pentru a ridica apa din puturi în canalele
de irigatie. Șurubul lui Arhimede este folosit si azi pentru pomparea lichidelor sau solidelor granulate,
precum carbunele si semintele. Șurubul nu a fost o inventie a sa, ci o îmbunatatire a pompei utilizata
pentru irigarea gradinilor suspendate Șemiramidei.
Gheara lui Arhimede- este o arma care se spune ca a fost proiectata pentru apararea orasului
Șiracuza. Cunoscuta si sub denumirea de mașina de scuturat corăbii, gheara semana cu un brat de macara de care erau suspendate carlige cu care putea însfaca navele din apropiere zdruncinandu-le puternic sau chiar scufundandu-le.

Bibliografie : https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhimede
http://www.scientia.ro/biografii/41-biografii-fizica/1478-arhimede-un-mare-invatat-al-lumii-antice.html/

Prof. Monica COMANAC

LECȚIA DE ISTORIE

Hopliții spartani
Tânărul spartan, acum în vârstă de 20 de ani,
intră în rândurile armatei statului. Devine, adică,

ho-

plit. Acest luptător, al cărui nume derivă de la cel al
propriului scut (hoplon, în greaca veche), era el însuşi
o imagine înspăimântătoare pentru orice adversar.
Hopliţii spartani erau superiori tuturor hopliţilor
din restul cetăţilor-stat greceşti, la fel ca echipamentul
şi armele lor. Favorite erau scutul şi suliţa, urmate de
spada curbată descendent, kopis. Trupul era protejat de o cuirasă (cele mai scumpe erau din bronz, dar se
foloseau în special cele confecţionate din plăci groase de piele, căptuşite cu ţesătură de bumbac). Pe cap,
hopliţii purtau faimosul coif corintic, făcut din bronz şi decorat adesea cu o creastă din păr de cal. Scutul era
şi el din bronz şi cântărea aproape 8 kilograme. Grecii obişnuiau să-l placheze cu capul Gorgonei, în timp ce
hopliţii spartani aveau sculptat pe el simbolul Spartei. Dacă erau răniţi, spartanii făceau ca inamicii să nu
afle asta, purtând mantii roşii, de culoarea sângelui. Lancea lor nu era o armă destinată aruncării, cum va
deveni la infanteria romană, şi nici una de ţinut adversarul la distanţă. Lancea spartană era un instrument
relativ
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Spartanii dispreţuiau arcul şi săgeţile, considerându-le armele laşilor. Cu diferite ocazii, obişnuiau să
râdă de atenieni, care le foloseau cu succes. Cea mai mare problemă a hopliţilor ţinea de organizare: fiecare
soldat era atât de bun, încât trupa nu avea nevoie de ofiţeri, fapt ce făcea dificilă cooperarea dintre şefi şi
subordonaţi.
De-a lungul istoriei, spartanii au inspirat multe organizaţii militare, printre care falangele macedonene
ale
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Ca un fapt devenit anecdotă, hrana hopliţilor se rezuma cel mai adesea la o fiertura de oase cu gust
oribil. Un istoric grec al acelor vremuri afirma ironic că înţelege de ce luptau spartanii atât de feroce: pre
ferau să moară, decât să-şi petreacă restul vieţii hrănindu-se cu aşa ceva. Totuşi, o dată pe an, temuţii războinici se alimentau numai cu miere. Timp de o lună întreagă.

Raluca FILIP, clasa a IX-a A
Coordonator: prof. dr. Liliana ADOCHIȚEI

SPIRITUALITATE

Paștele - Sărbătoarea Învierii
Paştele este cea mai importantă sărbătoare anuală creştină. Ea comemorează
evenimentul fundamental al creştinismului,
Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Paştele este un moment de pace
sufletească, de interiorizare, de împăcare, de bucurie. Fiecare dintre noi trebuie să împărtăşească cu familia, cu prietenii, bucuria Învierii Domnului.
Nu întâmplător Sărbătoarea Paştelui, care în traducere din ebraică a cuvântului
„pesah" înseamnă „trecere", este în anotimpul de primăvară. Aceasta face pasul de la hibernare, moarte,
la acțiune, la viață. Retrezirea naturii la viață simbolizează noua viață pe care creştinii au câştigat-o prin
crucificarea şi Învierea lui Iisus Hristos.
Deşi mulți sărbătoresc şi astăzi Paştele, pentru mulți el nu mai are nimic de a face cu Dumnezeu,
este doar un prilej de mâncare şi băutură.
Într-o eră a comunicării, a internetului, vorbim mai mult ca niciodată despre însingurare, despre
lipsa de comunicare, despre singurătățile în doi. Suntem atâția, ne lovim unul de altul, dar suntem nişte
străini. Străini față de colegii noştri, de vecinii noştri.
Învierea nu este doar cel mai mare eveniment istoric al lumii, ci şi cea mai mare minune ce are
loc în sufletele noastre. Numai prin iubire se realizează comuniunea cu Dumnezeu. Cu ajutorul ştiinței
şi tehnologiei omul poate domina lumea, dar fără Dumnezeu nu se mai poate domina pe el, pierde dimensiunea spirituală a propriei existențe şi devine violent, sălbatic şi exploziv.
Se adeveresc astfel cuvintele Mântuitorului: „Ce-i foloseşte omului lumea dacă îşi pierde sufletul său?" Hristos este Cel care se dăruieşte nouă în nenumărate feluri, dar mai desăvârşit în Sfânta Împărtăşanie căci El ne spune: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viață veşnică şi Eu îl
voi învia în ziua cea de apoi" ( Ioan 6, 54).
Apropiați-vă cu toții de izvorul cel viu al nemuririi pentru a ajunge ziua cea binecuvântată a Învierii tuturor!

Prof. Anca DAVID

MAGAZIN
Știați că ...?
-Lumina este cel mai rapid lucru din Univers și călătorește cu
300.000 de km/s
-Luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pământul; dacă Soarele s-ar stinge acum, după 8 minute am rămâne în întuneric?
-Primul telescop a fost construit în anul 1672 de Isaac Newton?
-Haloul este un fenomen optic care are aparența unui inel de
lumină în jurul Lunii sau al Soarelui. Sunt nenumărate tipuri de halou și sunt datorate fenomenului de refracție a luminii, la trecerea prin cristale de gheață. Deci, apariția unui halou indică prezența unor nori
Cirus. Forma particulară și orientarea cristalelor de gheață este responsabilă pentru tipul haloul observat?
-Scaunul electric a fost inventat de un dentist ?
-În anul 1910, fizicianul francez George Claude inventează lumina de neon?
-Viteza de propagare a durerii în corpul uman este de 110 m/s ?
-Prima locomotivă cu aburi a atins viteza de 8 km/h. Trenurile moderne călătoresc cu 500 km/h sau
900 km/h?
-Poți sări mai sus pe Lună? Când se află pe Lună, astronauții pot să alerge și să sară mult mai departe
decât pe Pământ. Acest lucru se întâmplă deoarece gravitația este cu mult mai slabă. Când te afli pe Lună,
greutatea ta este de 6 ori mai mică decât greutatea ta de pe Pământ.
-Dacă fiecare stea din Calea Lactee ar avea mărimea unui fir de nisip, cu acestea s-ar putea umple un
bazin de înot olimpic?
-Printr-un inel supraconductor, odată stabilit un curent electric circular, acesta se poate menține infinit
în timp, dacă temperatura este menținută constantă și nu intervin câmpuri magnetice puternice?
-Marie Curie a fost prima femeie care a primit un premiu Nobel ?
Bibliografie:
www.wikipedia.org; www.curiozitatea.ro;www.touchofadream.ro
stiati-ca.epistole.ro.
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MAGAZIN
Alimente ce îmbunătățesc memoria
Modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le facem zi de zi au un impact semnificativ
asupra sănătăţii şi stării noastre de bine. Oamenii de ştiinţă au confirmat că alimentarea sănătoasă poate
îmbunătăţi memoria, puterea de concentrare şi starea de spirit. Sunt câteva alimente pentru o memorie şi o
putere de concentrare mai bună, doar trebuie să le incluzi în alimentaţia zilnică.
Nucile sunt surse excelente de vitamina E, dar fiind bogate în calorii nu trebuie să depăşim un pumn
pe zi. Îţi apără celule creierului de acţiunile radicalilor liberi. Consumul regulat de nuci poate ajuta
la reducerea riscului de cancer de prostată și cancer la sân.
Avocado este bogat în antioxidanţi și vitaminele E şi C. Cercetătorii susţin că persoanele care consumă acest fruct au un risc mai mic de a se îmbolnăvi de Alzheimer.
Fructele de pădure sunt printre cele mai bune alimente anti-îmbătrânire, protejează creierul de stresul de zi cu zi. Aceste fructe îmbunătăţesc capacitatea de învăţare.
Cafeaua este recomandată de către oamenii de ştiinţă de a fi consumată în fiecare zi. Cofeina este un
excitant excelent pentru memorie şi concentrare, doar că efectele sale sunt temporare.
Apa este cea mai naturală substanţă pe care o poţi consuma. Fără o cantitate suficientă de apă, creierul
nu funcţionează la cote maxime, de aici şi durerile de cap şi lipsa concentrării.
Ciocolata neagră are în compoziţie o cantitate mare de antioxidanţi ce ne protejează împotriva radicalilor liberi. Cu cât cantitatea de cacao este mai mare, cu atât beneficiile pentru sănătate sunt mai
puternice.
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