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 Anul 2020 a reprezentat un an dificil, omenirea s-a  

      confruntat  și încă se confruntă cu un virus greu de stapânit . Viața 

      tuturor s-a modificat aproape dramatic, societatea și-a modificat prio- 

      ritațile. Multe persoane au pierdut batalia cu virusul iar altele au trecut 

     prin clipe dramatice pe patul de spital.  

                       Întreaga societate umană traiește încă sub semnul incertitudinii 

     și face eforturi susținute pentru a stăvili această pandemie.  

                       Nici sistemul educațional nu a fost ferit de efectele acestei pan- 

     demii, astfel încât învățământul a fost obligat să treacă la un alt nivel și  

     anume la distanță prin intermediul calculatorului. 

                       Nu a fost ușor căci societatea și sistemul educațional românesc 

     nu era în totalitate pregătit pentru o astfel de variantă. 

                       Totuși atât elevii cât și profesorii s-au adaptat din mers și  

     au reușit în mare parte să facă față provocării. 

                       Și noi, colectivul redacțional al revistei colegiului ne-am 

          adaptat condițiilor cu totul speciale și iată că edităm un număr 

                        on-line pentru cititorii noștri. 

      

     

        

 

                                                                                               

 

                                                                                                              Redacția   
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       Luna ianuarie este una dintre cele mai bogate pentru poporul romăn. In 

mijlocul lui Gerar este sărbătoarea lui Mihai Eminescu, poetul nostru național.       

Daca școlile, liceele și centrele culturale organizează diverse evenimente în 

cinstea poetului, omul de rând nu-i poate da onoare decât citind din scrierile 

sale. 

       Mihai Eminescu a trăit puțin, doar 40 de ani, dar a făcut și a scris mult, cât 

nu au reușit alții cu o viață lungă să o facă. A fost poet, prozator, jurnalist, adică 

cea mai importantă voce poetică a românilor din țară și de pretutindeni. 

       Cea mai cunoscută poezie a sa este, fără îndoială, ”Luceafărul”. Nu este 

cunoscută doar pentru că are 98 de strofe scrise pe parcursul a 10 ani, dar și 

pentru că in 2009, Academina Recordurilor Mondiale a declarat că ”Luceafarul” 

este cel mai lung poem de dragoste din lume. 

       Eminescu nu a scris doar poezii, ci și povești de care toți copiii se 

îndrăgostesc odată ce le citesc. Una dintre acestea este ”Făt-Frumos din 

lacrimă”, o poveste extraordinară despre dorința de a avea copii, dragoste de 

oameni și de viață, credința în Dumnezeu. Aventurile personajului principal țin 

cititorul în suspans, iar la finalul poveștii, oricine se simte mai bogat că a citit-o. 

       Alte povești ale sale sunt ”Călin-Nebunul”, ”Frumoasa lumii, ”Borta 

vântului”, ”Finul lui Dumnezeu”. Toate acestea sunt bogate în aventuri și 

semnificație, bogate în învățături și tâlc. Comori ale literaturii româneșsti, toate 

poveștile lui Mihai Eminescu merită sa fie citite de cei mici și cei mari, 

deopotrivă! 
 

 Redacția 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE DRAGOBETE 

 
  Sărbătoarea „Dragobete” mai este cunoscută și sub numele de  „Ziua 

îndrăgostiților” – la români și este asociată, încă din vremurile apuse, cu venirea primăverii și 

cu reînnoirea sentimentelor de dragoste, în rândul tinerilor, mai ales.  

    Sărbătoarea dragostei la români are origini străvechi, întrucât  

                                    povestea se leagă de un personaj, pe nume Dragobete, care a  

                                    fost preluat de la vechii daci și a fost tranformat mai târziu în protector  

                                   al iubirii. Legenda spune că acesta era chiar fiul Babei Dochia și că  

                                    atrăgea atenția tuturor domnișoarelor care îi ieșeau in cale.  

                                      Conform povestirii, acesta mai era cunoscut sub numele de  

                                   „Cap de primăvară”, „Logodnicul păsărilor” sau „Năvalnicul”. 

Cea mai răspândită zicală legată de sărbatoarea dragostei este „Dragobetele săruta 

fetele”, obicei care se mai regăsește și în zilele noastre, mai ales in sate, acolo unde tradițiile 

rămân vii, in ciuda trecerii timpului. 

Tot în această zi de 24 februarie, treburile grele de pe lângă casă, cusutul, țesutul sau 

alte activități de acest gen trebuie amânate. Chiar și așa, singurele premise sunt legate de 

curățenie, deoarece aceasta este considerată ca fiind aducătoare de spor și prospețime. În plus, 

oamenii în vârstă nu sacrifică animale în ziua de Dragobete, pentru a nu strica rostul 

împerecherilor, spune legenda. 

Tradițiile de Dragobete se păstrează, mai ales in zona rurală și, oricât de copilărești ar 

părea, au farmecul lor, deoarece fac parte din cultura națională românească. Chiar și așa, 

multe dintre tradițiile de la sat s-au pierdut in timp, nefiind preluate și urmate, ori au fost date 

uitării din cauza altor sărbători importate, care au avut un răsunet mai puternic.  

  Dacă nu respecți sărbătoarea Dragobetelui, ouăle 

se vor  strica sub cloști și nu vor scoate pui. 

Nu trebuie să te cerți cu soția în casă și nici cu o 

altă  femeie, că-ți va merge rău. 
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În ziua de Dragobete se începe orice lucru, că merge cu  spor. Se scutură, se așează în 

casă ca să vină binele și averea, să se întoarcă la casă. 

 De la Dragobete, cap de primăvară, se aprinde prin casă rădăcină de iarbă mare, pe 

care o vând țigăncile în șiruri și ține până după Mucenici. 

             La Dragobete femeile de la țară, ca să nu prindă soarele pe copii lor, le leagă de gât un 

șnur din arnici roșu, împletit cu bumbac alb; 

             Dacă auzi pupăza de Dragobete, atunci vei fi harnic tot restul anului. 

  În vremuri de demult (în anumite zone chiar și astăzi), în  această zi de mare 

sărbătoare, tinerii imbrăcați în straie  frumoase, 

cuviincioase obișnuiau să se strângă in păduri și  să 

culeagă în buchețele cele dintâi flori ale primăverii. 

 Culesul florilor se continua cu voie bună și 

cântece, cu un fel de joc numit “zburătorit”. La ceasul 

prânzului, fetele porneau în fugă către sat, iar băieții le 

fugăreau, încercând să le prindă și să le dea un sărutat. Dacă băiatul îi era drag fetei, aceasta 

se lăsa prinsă, ulterior având loc şi sărutul considerat echivalent al logodnei și al începutului 

iubirii. 

           Înspre seară, logodna urma să fie anunțată comunității satului și membrilor familiei. 

Cei care participau la sărbătoare, respectând tradiția, erau considerați a fi binecuvantați în acel 

an. Ei vor avea parte de belşug, fiind feriți, în schimb, de boli şi febră. Conform anumitor 

superstiții din bătrâni, cei care nu sărbătoreau această zi erau pedepsiți să nu poată iubi în acel 

an. 

           Dragobetele este o sărbătoare cu tradiții vechi și reprezintă sărbătoarea dragostei la 

români, începutul unui nou anotimp, dar și reînnoirea sentimentelor de dragoste și renașterea 

naturii. 

                                                                                                  Prof. Despina Ticulescu                                       
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Legenda romanească spune 

că oraşul Bucureşti a fost 

fondat pe malurile râului 

Dâmbovița de un cioban pe 

nume Bucur, al cărui nume 

provine de la cuvântul 

„bucurie”. Capitala 

României este al șaselea 

oraș ca mărime din 

Uniunea Europeană, 

Cunoscut pentru 

bulevardele sale largi, pline 

de copaci,  glorioase clădiri 

în stilul Belle Epoque și o 

reputație pentru viața la 

nivel înalt, care, în anii 

1900 a câștigat porecla de 

„Micul Paris”, astazi 

Bucureştiul este o 

metropolă plină de viață.  

Bucureştiul este centrul 

mass-media, al culturii şi 

artei româneşti, cu un 

amestec de arhitectură 

medievală, neoclasică şi 

Art Nouveau, transpus în 

clădiri frumoase (Palatul 

Parlamentului, Arcul de 

Triumf, Ateneul Roman), 

parcuri (Parcul Herăstrău, 

Parcul Cișmigiu). În ceea 

ce privește artele vizuale, 

orașul are muzee de artă în 

care sunt expuse atât 

lucrări clasice și 

contemporane româneşti, 

cât și lucrări internaționale 

selectate. Muzeul Naţional 

de Artă situat în Palatul 

Regal dispune de colecții 

de artă românească 

medievală şi modernă, care 

includ opere ale lui 

Constantin Brâncuși, 

precum și o colecție 

internațională a familiei 

regale române. 

Bucureştiul este, de 

asemenea, bine cunoscut 

pentru Centrul Istoric, un 

loc bun pentru a sta cu 

prietenii atât în timpul 

zilei, cât şi noaptea, plin de 

baruri, cluburi și clădiri 

istorice. 

Sistemul de transport 

public din Bucureşti este 

cel mai complex şi bine 

dezvoltat din România. 

Acesta este format din 

Metrou subteran, precum și 

sistemul de transport de 

suprafață, care este format 

din autobuze, tramvaie, 

troleibuze, metrou ușor, 

microbuze și taxiuri. 

 

 

 

 

 

 Rubrică realizată de colectivul clasei a XI-a B 
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      Atunci când te gândești la cele mai pitorești locuri din România, Bucovina e printre 

primele care îți vin în minte.Cu toate că ținutul a fost alipit Imperiului Habsburgic timp de 

144 de ani, până în 1918, iar mai apoi rupt în două de URSS care i-a anexat partea de nord 

imediat după cel de al Doilea Război Mondial, tradițiile românești s-au păstrat aici parcă și 

mai puternic. 

      Cele mai importante puncte de atracție ale Bucovinei sunt renumitele sale mănăstiri și 

biserici. Deși legenda spune că acestea au fost ridicate de Ștefan cel Mare după fiecare 

victorie, în realitate majoritatea bisericilor au fost ctitorite de către familiile avute de boieri ale 

acelor timpuri. Iar ceea ce au aceste biserici unic sunt frescele interioare și exterioare, a căror 

valoare artistică a dus la adăugarea multora dintre acestea pe lista cu Moşteniri Culturale 

Internaţionale a UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

      Istoricii consideră că pictarea pereților s-a făcut în scop religios-educativ, având menirea 

de a ilustra scenele biblice oamenilor de rând. Fiecare pictor a înfățișat momentele Scripturii 

în manieră proprie, unii dintre ei reușind chiar să creeze noi nuanțe coloristice unice precum 

Albastrul de Voroneţ, Roşul de Humor sau Verdele de Arbore. 

   Pe lăngă bisericile pictate, în Bucovina se află numeroase alte obiective turistice care nu 

trebuie ratate, cum ar fi Cetatea de Scaun a Moldovei din Suceava, atestată în anul 1388, care 

astăzi a fost renovată și se află într-o stare excelentă, sau cele 30 de bisericuțe din lemn. 
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 Cea mai renumită dintre ele, Biserica din lemn Dragoș Vodă, aflată la mică distanță de 

mănăstirea Putna, a fost atestată încă din secolul al XV-lea, fiind cea mai veche biserică din 

lemn din România. Tot în apropiere de Putna se află și umila chilie lui Daniil Sihastrul, 

sfetnicul lui Ștefan cel Mare, săpată de călugăr într-un monolit din mijlocul pădurii. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Însă cel mai de preț lucru din Bucovina sunt oamenii. Ospitalitaea localnicilor și modul lor de 

a fi te impresionează profund și îți rămân în suflet timp îndepungat. Și dacă vă gândiți să 

petreceți câteva zile în acest ținut de poveste, trebuie neapărat să vă bucurați de bucatele 

locului. Încercați renumitul balmoș (mămăligă fiartă în unt şi smântână, dreasă cu telemea şi 

caş), păstrăvul în smântână, supa de hribi sau inegalabila ciorbă rădăuțeană.

  Rubrică realizată de Iana Maria clasa a XI-a B 
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   IMPORTANȚA TURISTICĂ A MUNȚILOR PARÂNG 

 
                    Remarcând rolul  deosebit pe care-l are relieful în activitățile turistice,  Cocean, 

P., (2005), arată  ”...caracteristica unui peisaj este impusă, în principal, de relief, care se 

prezintă într-o bogată varietate și structuri ce-i conferă un rol deosebit ca resursă atractivă a 

cadrului natural.”
1
 Pentru turism relieful este foarte important, în primul rând pentru 

multitudinea formelor pe care le prezintă, luate individual sau asociate în peisaj, al diversității 

atracțiilor pe care le oferă, al rolului pe care îl are în desfășurarea activităților turistice. Dintre 

acestea, în regiunile montane, reprezintă forme cu un interes aparte pentru turiști: crestele 

montane, pasurile, abrupturile, trecătorile, defilee, canioane, etc. De aceea, putem spune că 

relieful, prin elementele sale variate a constituit, dintotdeauna, potențial turistic. Acesta, ca 

element important în organizarea turistică a unui areal geografic și în dezvoltarea anumitor 

forme de turism, cuprinde totalitatea fenomenelor naturale și antropice (cultural istorice și 

social-economice), componente care prin anumite caracteristici, pot să fie factori de polarizare 

a fluxurilor turistice.
2
  

      Bâca A., arată că pentru ca o regiune să aibă potențial turistic trebuie să prezinte 

anumite dimensiuni atractive, să fie relevantă din punct de vedere evolutiv, să reunească 

diferite elemente ale cadrului natural care să-i sporească spectaculozitatea (stratul de zăpadă, 

ghețari, râuri, lacuri, covor vegetal, faună), să aibă încărcătură culturală (legende, mituri, 

evenimente, credințe, lăcașuri de cult, opere de artă). De asemenea, autorul arată că regiunea 

trebuie să aibă și valențe educative și să fie accesibilă, să fie mai mult sau mai puţin 

amenajată și să transmită un mesaj către sufletul vizitatorilor.
3
  În general, formele de  relief 

care, prin modul de formare, geologie și morfologie determină atractivitatea unei regiuni și 

generează atracții turistice. Acest lucru este evidențiat și în spațiul Munților Parâng. 

 Există forme de relief, raportate la un anumit areal din spațiul analizat, la un sit, și 

exploatate turistic prin valoarea lor științifică, culturală, peisagistică dar și economică. Ele se 

constituie în adevărate geomorfosituri, considerate ca fiind ”foarte rezistente, supuse unor 

                                                 
1
 Cocean P., Vlăsceanu Ghe., Negoescu, B., (2005), Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, 

București, p. 63 

2
 Bogan, E., Simon, T., (2019),  Turism rural, Editura Universitară, București 

3
 Bâca, I., (2013),  Geomorfologie turistică, Editura Argonaut, Cluj Napoca 
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acte de valorizare economică prin turism, multe din ele au generat destinații turistice 

complexe.”
4
  

    Substratul geologic prezintă importanță în conturarea potențialului turistic prin 

faptul că activitatea antropică este strâns legată de substratul geologic, încât și-a lăsat 

impactul asupra peisajului. Elementele geologice de interes turistic sunt evidențiate și 

valorificate prin intermediul unor rezervații asupra cărora se va reveni pe larg în capitolul 

dedicat potențialului turistic. Este știut faptul că ”duritatea rocilor imprimă reliefului o 

fizionomie aparte.”
 5 

                  În Munții Parâng sunt condiții favorabile de practicare a geoturismul, o formă de 

turism definită ca fiind acel tip de turism care ”susţine sau sporeşte caracterul geografic al 

unui loc (mediul înconjurător sau, patrimoniul cultural) şi care atrage un număr ridicat de 

turişti, fără a perturba mediul geografic, fără a produce dezechilibre în acesta”
6
. Autorii 

arată, mai departe, că o dezvoltare durabilă a acestui tip de turism se poate realiza prin 

valorificarea acelor elemente din mediu care sunt inepuizabile și se adresează unui public 

redus, interesat de anumite cunoștințe legate de fenomenele care se produc în arealele vizitate.   

Principalele atracții turistice naturale din  Munții Parâng sunt determinate de:  

1. Peisajele naturale inedite
 

2.  Lacurilor glaciare
 

3. Văi glaciare
 

4. Creste 
 

5. Vârful Parângul Mare, Parângul Mic, Rânca sau Cârja
 

 

      Lacurile glaciare  din Munții Parâng-valorificarea lor  turistică. Lacurile 

Zănoaga Stanei, Lacul Lung şi Lacul Roşiile se află la o altitudine de aproape 2.000 de metri 

şi pot fi admirate după ce parcurgi un drum forestier destul de anevoios, dar minunat, prin 

pădure şi jnepenii alpini. Lacul Roşiile, sau Tăul fără Fund, e considerat a fi lacul cu cea mai 

mare adâncime din Munții Parâng, de aproape 18 metri.
7
  Lacul Gâlcescu, cel mai întins din 

masivul Parâng, înconjurat de alte câteva lacuri mai mici. Este declarat monument al naturii, 

iar în jurul său se află o rezervație naturală, geologică şi peisagistică, aici întâlnindu-se și 

câteva plante montane rare. Caprele negre şi alte animale sălbatice fac şi ele parte din peisaj, 

                                                 
4
 Matei, E., (2017),  Turismul și dezvoltare durabilă, Editura Universitară, București, 2017  

5
 Cândea M., Simon T., Bogan E., Patrimoniul turistic al României -Note de curs, Editura Universitară, 

București, 2012, p. 26 
6
 Comănescu Laura.,  Nedelea A., (2009), Geomorfosituri, Note de curs - Geografia Turismului, an III 

7
 https://www.pressalert.ro/2018/06/lacurile-glaciare-perlele-muntilor-Parang 
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iar în zilele senine pot fi văzuți și păstrăvii care trăiesc în lac. Aici este un geomorfosit foarte 

important de pe teritoriul Munților Carpații Meridionali.  

 

     

Fig. nr. 1 Lacul Mija și Lacul Gâlcescu 

Sursa: https://www.pressalert.ro/2018/06/lacurile-glaciare-perlele-muntilor-parang 

 

   În regiunea înaltă din jurul circurilor și pe văile glaciare, o atracție deosebită o 

constituie  flora si fauna sunt extrem de diversificate. De-a lungul unui traseu montan în 

acești munți, turiștii aleg trasee mai scurte sau mai lungi, unde există șanse mari sa fie 

descoperite capre negre, căprioare, flori de colt sau alți locatari de seamă ai munților. În acest 

context, Isbășoiu C., (1987), arată că ... în marea varietate și bogăție a plantelor de munte se 

găsesc multe plante care au proprietăți tămăduitoare și au efect terapeutic, iar acesta explică 

de ce din Antichitate Discoride se miră cât de multe buruieni cunosc dacii.”
8
 Dintre acestea 

amintim Muşeţel (Matricaria chamomilla), Sunătoare (Hyperium perforatum), Păducel 

(Crategus monogyna), Salcie (Salix alba), Salcâm (Robinia pseudacacia), Macriş (Rumex 

acetosa), Pătlagina mare (Plantago major). 

            Turismul în Munții Parâng este legat, invariabil, de șoseaua Transalpina. 

Aceasta este șoseaua situată la cea mai mare altitudine de la noi (la peste 2000 m altitudine) și 

face legătura între regiunile istorice Oltenia și Transilvania prin lanțul muntos Parâng, din 

Carpații Meridionali. Totodată, punctul cel mai înalt este Pasul Urdele, situat la altitudinea de 

2.145 de metri. Denumirea Transalpina a fost, inițial, o potecă de munte, folosită de către 

păstorii din Mărginimea Sibiului pentru a traversa munții cu turmele de oi în Țara 

Românească.  În acest sens, Cucu V. (1995) face trimitere la relația care s-a stabilit în timp 

între vatra rurală și populație, inclusiv ocupația sa de bază, păstoritul. ”Realitatea teritorială 

rurală este mult mai complexă, căci lupta omului cu natura bogată dar aspră a muntelui a 

îmbrăcat forme mult diversificate. Constituind fondul comun al îndeletnicirii lor sătești, 

                                                 
8
 Isbășoiu C., Habitatul alpin și montan și așezările lui sezoniere, Revista Terra, Anul XIX (XXXIX), Nr 3, 

1987, p. 32 
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creșterea animalelor într-o existență veche în forma păstoritului, este însoțită de un anumit 

gen de plugărie carpatică, pe care fiecare gospodar o practică în jurul sălașului sau colibei 

sale.”
9
 Transalpina este ea însăși un obiectiv turistic, fiind o șosea de creasta trece la mică 

depărtare de câteva vârfuri muntoase de peste 2000 de metri 

Muntinu (20162m), Dengheru (2084m) si Urdele (2228m), Păpușa (2136), Iezer (2157). 

                  Dintre opțiunile turiștilor ajunși în zona Munților Parâng putem să amintim 

obiective turistice Peștera Polovragi, Cheile Oltețului, mănăstirile Icoana sau Polovragi. Nu 

este de neglijat peștera Muierii, care atrage anual mii de vizitatori. Cheile Oltețului reprezintă 

unul din locurile frecventate des de amatorii de escalada, dar si de fotografii pasionați, 

deopotrivă. Tot aici se află și renumita Peștera Polovragi, ale cărei galerii subterane ating 

9000 de metri lungime.  Situata pe versantul sudic al Munților Parâng, la 1700 înălțime, 

Rânca este stațiunea turistică aflată la cea mai mare altitudine din România. Zona turistică 

Rânca dispune de un potențial turistic si sportiv deosebit, fiind considerată centrul drumețiilor 

din Parâng. Este recomandată pentru practicarea sporturilor de iarnă, ski, snowboard, patinaj, 

săniuș, snowmobil, dar și vara pentru peisajele montane deosebite. Aici se află patru pârtii de 

schi toate dotate cu teleschi. Una dintre ele este un baby-ski poziționat la intrarea în stațiune 

dotat cu nocturnă. Stațiunea Rânca mai dispune de un telescaun ce deservește trei pârtii de 

schi care se află la poalele Vârfului Păpușa. Prezența pensiunilor agro-turistice si a cabanelor 

face ca în Rânca sa se practice un turism de recreere sau, cum se mai spune, un turism 

„verde”, unde se pot desfășura activități precum echitația, ciclismul, pescuitul, drumețiile 

montane. Din păcate, trebuie să amintim că mai sunt încă foarte multe probleme legate de 

practicarea unui turism durabil la Rânca. Și asta pentru că, încă din 2013, de când oficialitățile 

au accesat fonduri europene, problemele legate de infrastructură au rămas nerezolvate.  

Canalizarea din stațiunea gorjeană nu  funcţioneaza şi nu a funcţionat vreodată, multe dintre 

fosele celor peste 1.000 de case şi pensiuni fiind deversate direct în pădure.
10

 

Rubrica realizata de prof.Alina Pandelescu 
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DeltaDunarii s-a format de-a lungul a 10 000 de ani și continuă să crească încă și 

astăzi, fiind considerată cel mai tânăr pământ românesc. 

Prima data mentionat de Herodot în jurul secolul IV î.Hr., acest loc nu este încă pe deplin 

afectat de mâna omului și are în prezent o populație destul de mica, de 15.000 de locuitori. Cu 

toate acestea, prezența umană în Deltă dateaza cu 5000 ani î.Hr. Multe dintre artefactele 

datate din timpuri preistorice, precum și mai multe urme ale culturilor grecești, bizantine și 

romane antice, sunt încă prezente aici. 

             Este cea mai bine conservată deltă din Europa, iar din anul 1990 este parte 

a Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind considerată rezervație a biosferei. Este un labirint de 

lacuri și canale, ce șerpuiesc prin cea mai mare suprafață compactă de stuf din lume și este 

una dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate de pe planetă. 

            Din punct de vedere geografic, Delta Dunarii se intinde pe o suprafata de aproximativ 

5700 kilometri patrati fiind astfel a doua cea mai mare delta din Europa. Din toată această 

suprafață doar 10% este reprezentată de uscat, iar Delta crește an de an cu aproximativ 40 m². 

Pozitionata in mare parte in Dobrogea – doar o mica regiune se afla in Ucraina – Delta 

Dunarii se afla in punctul de varsare al fluviului Dunarea, al doilea cel mai lung fluviu din 

Europa, dar singurul a carui curs este de la vest catre est. 
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           Acesta izvoraste in Muntii Padurea Neagra din Germania, strabate o buna parte a 

continentului, trece prin multe state si capitale europene, iar mai apoi se varsa in Marea 

Neagra, nu inainte de a contribui la una dintre cele mai frumoase regiuni si anume Delta 

Dunarii. 

           Peste 3000 km² sunt reprezentați de ecosisteme naturale acvatice și terestre, destinate 

reconstrucției ecologice. Aceste zone sunt incluse în patrimoniul UNESCO, în cadrul 

programului “Omul și Biosfera”. 

          În Delta Dunării sunt întâlnite 30 de habitate protejate la nivel european, dintre care 8 

sunt strict protejate, unele dintre acestea fiind întâlnite doar în România. 

          Delta are o biodiversitate uimitoare, aproape 5 500 de specii, dintre care 1839 de 

plante. Vegetația Deltei Dunării este preponderent specifică zonelor umede, 78% fiind 

reprezentată de stuf, rogoz, papură, pipirig, salcie pitică. Este de menționat faptul că, în Deltă 

se găsește cea mai întinsă zonă compactă de stuf din lume, având o suprafață de 1 750 km².   

           Un loc aparte în flora Deltei îl ocupă Pădurea Letea, una dintre cele mai vechi 

rezervații naturale din România și cea mai nordică pădure subtropicală din lume. Peisajul de 

aici este unul deosebit, unde pâlcurile de pădure alternează cu dunele de nisip, formate cândva 

pe fundul mării. Predomină stejarii, unii dintre ei cu vârste de peste 300 de ani. În pădure se 

mai pot întâlni și peste 10 specii de orhidee, dar și o specie de liană ce poate ajunge până la 

25m. 

          Suprafața mică de uscat, a făcut ca aici să se concentreze o faună preponderent 

reprezentată de pești, amfibieni, reptile și păsări. Fauna piscicolă este reprezentată de o 

varietate de pești, 133 de specii, dintre care 66 se întâlnite doar în apele saline: hamsia, 

calcanul sau stavridul; 54 de specii trăiesc în apele dulci: somnul, linul, bibanul, crapul, 

avatul, șalăul, știuca și 13 de specii care trăiesc și în apele sărate și în cele dulci: sturionii 

(păstruga, cega, morunul, nisetrul), scrumbia. 

           În ceea ce privește mamiferele prezente în arealul Deltei, găsim 54 de specii, care pot fi 

întâlnite preponderent în zonele mai izolate de uscat sau în cele mlăștinoase. Dintre acestea 

amintim: hermina, câinele enot, bizamul, vulpea, vidra, nurca europeană, pisica sălbatică, 

mistrețul, castorul. 

14 



  A R I P I 

           Cu siguranță cel mai mare spectacol oferit de Deltă este cel dat de păsări, nu mai puțin 

de 331 de specii. Dintre acestea aproximativ 130 sunt migratoare.  

           Pelicanii sunt cu siguranță cele mai emblematice păsări ale Deltei și există aici două 

specii: pelicanul comun, mult mai răspândit și pelicanul creț, in total peste 18 000 de indivizi. 

Vine la noi în migrație, în lunile calde și iernează pe o suprafață ce se întinde din nord-estul 

Africii și până în India. Delta Dunării cuprinde 20 de zone strict protejate, care însumează o 

suprafață totală de peste 50 000 ha, reprezentând aproximativ 9% din arealul total al 

rezervației. Cele mai importante dintre acestea sunt: Roșca – Buhaiova, Sărături – Murighiol, 

Insula Popina, Periteașca - Leahova, Grindul Lupilor și Chituc, Insula Ceaplace, Pădurea 

Letea și Caraorman, Lacul Nebunu, Lacul Belciug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Chiar dacă geologii au fost de acord că Delta Dunării a început să se formeze cu multe 

mii de ani în urmă, peisajul este într-o continuă schimbare. Se estimează că aproximativ 67 de 

milioane de tone de aluviuni isi fac drum spre delta în fiecare an, fapt care determină ca acest 

paradis sa cresca ușor în fiecare an. 

                                                                                                        Realizatoare :  Ivanov Mirela 
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      Clădirea Operei din Sydney este fără doar și poate una din cele mai cunoscute construcții 

din lume. Nu te poți numi cu adevărat turist la Sydney dacă nu ai făcut cel puțin o poză cu 

clădirea operei! Situată în varful Capului Bennelong ce închide portul din Sydney, Australia, 

clădirea este considerată una dintre minunile lumii moderne. 

      Proiectată de arhitectul danez Jorn Utzon și considerată în anii '50 de către mulți arhitecți 

și ingineri ca fiind nerealizabilă, construcția a demarat totuși în 1959 și a fost terminată în 

1973. Pe durata lucrărilor proiectul s-a confruntat cu probleme majore, de la condițiile meteo 

nefavorabile la dificultăți de ordin tehnic, financiar sau politic. 

      Totul a culminat în 1965 cu demisia arhitectului Jorn Utzon, îin urma unor disensiuni 

apăarute între acesta și guvernul australian. 

      Conducerea lucrarilor a fost preluata de catre Peter Hall, care a adus o serie de modificari 

proiectului initial, in principal in ceea ce priveste designul interior. 

      Demn de subliniat este insă că in 1999 administratorii Operei din Sydney au reluat 

colaborarea cu creatorul acesteia, Utzon, în vederea revenirii la planurile initiale. In 2004 a 

fost inaugurată prima sală reconstruită și redecorată conform designului lui Utzon, iar in semn 

de recunoștință sala îi și poartă numele.  Indrăznețt pentru momentul conceperii sale, proiectul 

lui Utzon este astăzi recunoscut ca un deschizător de drumuri in arhitectura modernă, in care 

computerul joaca un rol esențtial în modelarea formelor unei construcțtii.                                                    

    Rubrică realizată de “Globtrotter”         
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Galileo Galilei s-a născut la 15 februarie 1564, la Pisa (parte a Ducatului Florenței de 

atunci, acum în Italia). Încă de foarte tânăr, Galilei a inventat termoscopul, un precursor al 

termometrului din zilele noastre. 

În iulie 1609, Galileo a aflat despre invenția telescopului, a cumpărat o astfel de 

jucărie, şi-a dezvoltat unul propriu, care mărea până la 3x şi a început studiul obiectelor 

cereşti (în anii următori, Galileo avea să perfecţioneze telescopul, ajungând la mărirea 

imaginii până la 30x).  

Galilei dezvolta una din teoriile lui Nicolaus Copernicus, în condiţiile în care el, ca om 

foarte credincios, considera că teoria heliocentrică nu este în contradicție cu Biblia, susținând 

că scriptura a fost scrisă dintr-o perspectivă pământeană și că știința pur și simplu oferă o 

perspectivă diferită, mai exactă. 

În anul 1612, opoziția față de teoria heliocentrică susținută de Galileo a crescut, pentru 

ca doi ani mai târziu, Părintele Tommaso Caccini să catalogheze drept periculoase şi eretice 

teoriile savantului despre mișcarea Pământului. 

În anul 1616, Cardinalul Roberto Bellarmino i-a înmânat personal lui Galileo un 

avertisment oficial, prin care îl încuraja să nu mai susțină sau să predea astronomia 

copernicană. În 1630, i s-a ordonat să apară în fața Sfântului Oficiu din Roma, unde a fost 

judecat de un tribunal laic care l-a excomunicat și condamnat. 

În urma unui proces papal, în care a fost găsit vinovat de erezie, Galileo a fost pus sub 

arest la domiciliu și mișcările sale au fost restricționate de Papă. Mai mult, publicarea 

operelor sale, atât trecute cât și viitoare, a fost interzisă. A rămas, însă, celebră, legenda frazei 

rostite în șoaptă de Galileo Galilei la finalul procesului în care și-a renegat lucrarea: „e pur si 

muove’’ – „și totuși se mișcă”. 

17 



  A R I P I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (n. 29 septembrie 1571 - d. 18 iulie 1610, Porto 

Ercole), numit după orașul său natal Caravaggio, lângă Milano, a fost un pictor italian 

considerat precursor al stilului baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari novatori din 

istoria picturii. Caravaggio respinge ierarhia genurilor și canonul frumuseții în pictură, 

conceput de umaniștii care au idealizat corpul omenesc. Pentru sublinierea realismului brutal 

al tablourilor sale, artistul folosește un dramatic contrast de clarobscur. Scenele biblice le 

înfățișează ca imagini de viață cotidiană, dând astfel tablourilor religioase o dimensiune 

umană deosebită. Biografii s-au apucat curând după moartea artistului, încă din secolul al 

XVII-lea, să scrie cărți despre viața lui Caravaggio. Realitatea se amestecă în aceste scrieri cu 

fantezia, dar ele povestesc întotdeauna despre aventuri, scandaluri și despre destinul 

schimbător al artistului. 

 

 

 

 

 

 

Scriind despre Caravaggio (1982), istoricul de artă André Chastel afirmă printre altele: 

"Arta lui Caravaggio a constituit saltul cel mai important în întreaga istorie a picturii italiene". 

Esența picturii sale, nu este atmosfera, vibrația culorilor sau farmecul formelor, ci prezența 

reală, aproape fizică a trupurilor, a masei corpurilor și detaliilor". Această revoluție care a 

avut consecințe deosebite pentru arta europeană, a însemnat apariția curentului pictural 

internațional numit "caravaggism", care s-a dezvoltat în mod diferit, în funcție de specificul 

fiecărei țări. Bazele caravaggismului olandez au fost puse de Hendrick Terbrugghen, care 

între anii 1604-1614 a trăit la Roma și s-a întâlnit personal cu Caravaggio, și de Dirck van 

Baburen. Influența maestrului italian poate fi observată și la Frans Hals sau Jan Vermeer van 

Delft. În Franța, în secolul al XVII-lea, moda  clasicismului  îngrădește dezvoltarea 

caravaggismului. Totuși, la Louis Le Nain și la Georges de La Tour se recunoaște folosirea 

clarobscurului după modelul lui Caravaggio. Mult mai târziu, Théodore Géricault (1791-

1824) demonstrează, de exemplu în tabloul "Pluta Meduzei", că și-a însușit perfect tehnica 

dispunerii luminii inițiată de Caravaggio. În Spania, amprentele lui Caravaggio sunt vizibile 

pe tablourile timpurii ale lui Velázquez.  

 Rubrică realizată  de “Historicus “ 
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UDRIŞTE NĂSTUREL 

BOIER, CĂRTURAR ŞI TRADUCĂTOR DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ 

(n. cca. 1596 - d. 1659) 

 

Udriște Năsturel a fost un cărturar, autor de versuri și traducător român din Țara 

Românească. Boier, mare logofăt în timpul domniei lui  Matei Basarab. Familia scriitorului 

Udrişte (numit şi Uriil, Urişte, Orest) Năsturel îşi are originea în satul Fiereşti (Fierăşti, 

Hierăşti) din Ilfov. Casa de piatra este un valoros monument de arhitectura laica post-

renascentista poza) 

Datorită acestei pasiuni pentru cultură, Udrişte este angajat ca diac (gramatic, piseţ) 

încă din tinereţe. Astfel la 1622 scriind un act de vânzare în Târgovişte, el iscăleşte ,,Udrişte 

grămătic”. În 1628 scrie un act slavonesc în Bucureşti, pe care îl iscăleşte ,,Udriște Năsturel 

piseţ tânăr”
11

 şi tot în acelaşi an, la curtea lui Alexandru Iliaş, scrie un act prin care confirmă 

jupânului Hrizea, marele logofăt, un loc de casă în Bucureşti: ,,Eu  Udriște Năsturel, tânăr 

scriitor, am scris în oraşul secular, în Bucureşti”. În calitate de vtori-logofăt (funcţie de mare 

încredere), el conducea împreună cu marele logofăt cancelaria domnească, şi a îndeplinit, pe 

timpul cumnatului său Matei Basarab, misiuni de cea mai mare încredere
12

. 

La 13 martie 1629 apare scriitor la Bucureşti, iar în acelaşi an i s-a acordat şi favoarea 

de a fi consilier intim al Domnului, căci iscăleşte astfel pe acte: ,,Uriil Năsturel tainic”
13

. 

Udrişte Năsturel ajunge omul priceput în diplomaţie şi de încredere a lui Matei 

Basarab, cumnatul său. E un om învăţat, cunoscând limbiile: latină, slavonă, ruteană, rusă şi, 

probabil şi grecească, bucurându-se şi de o bogată bibliotecă şi de frumoase relaţii cu 

învăţaţii
14

, iar din grija pentru ţara lui ,,săracă şi făr’ de învăţătură” a pus la cale în  

Câmpulung ,,o şcoală pentru învăţătura copiilor”
15

. 

 

Opera lui Udrişte Năsturel 

Venind în contact cu cultura europeană a vremii a achiziționat cărți valoroase din 

această epocă. A avut o contribuție de seamă la introducerea limbii române în biserică și în 

activitatea tipografiilor de la Govora și Târgoviște. Prin legăturile sale a contribuit la schimbul 

de tipărituri românești între Țara Românească, Moldova și Transilvania
16

.  

Udriște Năsturel avea o bibliotecă frumoasă, pe care necontenit o îmbogăţea cu cărţi 

noi aduse de peste hotare. Călugărul rus Suhanov a văzut în biblioteca învăţatului boier multe 

cărţi slave, între care şi o gramatică apărută în Polonia, iar mitropoliutul Varlaam, tot la 

Năsturel, a găsit între alte cărţi şi ,,cărţulia mică în limba noastră românească tipărită… plină 

de otravă sufletească” - este vorba de Catehismul calvinesc din 1642
17

. Eruditul Udrişte 

Năsturel, un ,,iubitor de învăţătură şi socotitor în credinţa ceii drepte”, îi aduce la cunoştinţă şi 

pentru studiu, lui Varlaam, un exemplar din Catehismul calvinesc, interesat deopotrivă să 
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susţină campania anticalvină prin atitudinea hotărâtă a mitropolitului Moldovei.
18

 Filologul 

Ioan Bianu apreciază consecvența cărturarului muntean în "lupta contra puternicei acțiuni 

calviniste ungurești pentru calvinizarea romanilor, dusă de Gheorghe Rakoczi I între anii 

1640-1650. 

Udriște Năsturel a avut o parte activă în opera de cultură a epocii. El a stăruit pentru 

introducerea tiparului în Muntenia şi a privegheat la imprimarea cărţilor; întâia carte apărută 

în 1635, este un Molitvenic slavon, cu o epigramă slavonă la stema ţării de Udrişte Năsturel
19

; 

a alcătuit stihurile de dedicaţie la stema ţării cu care se deschide Pravila de la Govora (1640); 

a întocmit ,,în satul său părintesc din Fierăşti”, prefaţa la Antologhionul slavonesc din 1643; a 

ajutat la traducere şi a scris prefaţa la Evanghelia învăţătoare sau Cazanie, tipărită la Govora 

în 1642. El a introdus în literatura slavă, traducând din latineşte, ,,acea floare de aur” a 

misticismului catolic, Imitatio Christi a lui Thomas Kempis, tipărită la mănăstirea Dealu, în 

1647. Şi tot el a tradus din slavoneşte în limba română minunatul roman al ascentismului 

creştin, Varlaam şi Ioasaf din 1649
20

. Germanul Karl Krumbracher, o autoritate in domeniul 

bizantinologiei aprecia ca Varlaam si Ioasaf reprezinta " (...) cel mai renumit si mai bun 

roman spiritual al Evului Mediu". 

Despre acest text atât de relevant pentru concepția umanistă a autorului său, reputatul 

om de cultura Virgil Cândea afirmă că este "prima scriere a literaturii medievale românești în 

care ni se relevă mijloacele de expresie ale umanismului".  

Nicolae Iorga, bunaoara, elogia "activitatea literara a unui boier muntean (...) fratele 

Doamnei lui Matei, Uriill sau Udriste Nasturel, care a tradus pe Varlaam si Ioasaf, a adunat 

carti si a scris prefate slavone".  

Manuscrisul traducerii lui Udrişte Năsturel se află într-o copie făcută la 1671, şi până 

în prezent originalul lui Năsturel nu a fost încă descoperit, de aceea ipotezele că acest roman 

ar fi fost tradus după manuscrisle de la Muntele Athos (1518) sau de la Mănăstirea Kutneinski 

(1637), respectiv după cele două de la Mănăstirea Neamţ, rămân ca atare
21
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Reputatul profesor universitar Dan Horia Mazilu afirmă faptul că Udriște Năsturel a 

fost cărturarul erudit, omul de bibliotecă, care a făcut din răspândirea cărții și a culturii un 

scop suprem. Prin activitatea și opera sa cărturarul se înscrie în ”galeria marilor personalități, 

care fac cinste culturii naționale și celei europen 
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      Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe 

o perioadă care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum 

provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea 

continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă 

determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja 

elevii să învețe și să lucreze independent. 

      Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să 

coordoneze organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, 

în grupuri de mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai 

mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu 

va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele vor putea 

fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice aceste 

măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. 

Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.  

      Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu 

profesorii pe platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. 

Acesta e primul pas pentru a stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu 

elevii. Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate 

nevoile de comunicare și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita 

Google for Education, e nevoie ca școala să aibă un domeniu și să se înregistreze cu un 

cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea acest cont de unde poate 

crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu (de exemplu, 

ioana.mincu@scoalagalati24.ro). 
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          În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de 

Google pentru a împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți 

centraliza în sub-foldere materiale, pe clase sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii 

să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un cont de Google, la rândul lor. Contul de 

email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui să fie cel care creează și 

administrează contul. E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu 

sprijinul direcțiunii. În ședințe online, puteți planifica activitățile care pot fi susținute 

online în perioada următoare. tipuri de resurse: 

 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii.  

 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, 

teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, 

care permite și feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și 

alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo.  

 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja 

existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi 

atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și 

include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau 

Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual.  Dacă nu 

sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for 

Education și vreți să țineți orele cu ei, minimul necesar este să vă planificați lecția, să 

aveți pregătit materialul de prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în 

timp real, urmând ca pentru teme și lucru individual să găsiți o alternativă în afara 

instrumentelor de colaborare online (activitate bazată pe proiect, lucru individual 

verificat în următoarea lecție online etc.).  

 

Redacția 
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CELTA-OPENING DOORS TO THE WORLD! 

 

 

CELTA stands for “Certificate in 

English Language Teaching to Adults”. It 

has been running for four decades, it 

enjoys global recognition and it is 

considered to be the most prestigious 

widely recognized initial qualification in 

teaching English as a foreign language. 

CELTA representatives boast with the 

fact that seven out of ten employers 

worldwide ask applicants to have it. 

  In 2014, a few brave 

teachers set up the firsts CELTA center in Bucharest. Getting the authorization lasted for two 

years and, in the meantime, the teachers worried and spent nights searching for information 

on the Internet. For about a year they have been to London lots 

of times and have been in a permanent process of learning. The 

team kept expanding and the center even brought foreign trainers 

in order to learn from others who taught CELTA courses in 

other countries 

 This course is for those who are committed to 

professional development, for those who truly believe that 

people should learn throughout their lives. It is important 

because it brings multiple advantages. One of them lies in the 

fact that you can become a global teacher, which means that you 

could teach anywere in the world. Paris, London, New York, why not? 
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Along the way, three types of people kept coming to CELTA courses : those with 

experience who wanted to improve their teaching, those who wanted a career change and 

those new in the field who dreamt about a fulfilling career in English language teaching. 

 

 CELTA runs three courses per year witch are always fully booked.The courses imply : 

lesson planning, language analysis and language skills, teaching methodology and practice. At 

the end of each course, a Cambridge assessor evaluates both the trainers’ and the trainees’ 

work. Overall, over 10.000 candidates get their qualifications every year. 

 The course is certified by Cambridge Assessment English and at the end of the course 

you can receive Pass A, Pass B, Pass or Fail. There is no exam at the end of the course as, 

during training, you are constantly being evaluated. When a candidate passes, he/she receives 

a certification issued by Cambridge English. If not, a letter of attendance. 

 In Bucharest, CELTA courses will be held at a school located in Tineretului, five 

minutes walk from Tineretului subway station. 

 If you want to apply, you should submit a registration form and a written awareness 

test. If you pass this first step, you will be scheduled for an oral interview. Keep in mind that 

that your English level should be at least C1. The standard fee is of  1200 pounds, early bird 

1100 pounds. 

 If you really want to become a better version of yourself, come to CELTA courses, 

because if you have a dream and you belive in it, most of the times it becomes reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rubrică realizată de     Vasile Adriana,  profesor de limba engleza 

                                           Tudosiu Madalina, profesor de limba engleza 
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                       Din seria greşelilor pe care nu ar trebui să le facem  

ca vorbitori nativi de limba română... 

 
 In limba română, prepoziţia pe se asociază în mod obligatoriu pronumelui relativ care 

plasat în acuzativ şi având funcţia sintactică de complement direct: 

            Ex. Iţi recomand cartea pe care am scris-o. ( Este greşită exprimarea de tipul Iţi recomand 

cartea care am scris-o.) 

            Uneori, dacă eliminăm din construcţia pe care prepoziţia, se schimbă sensul enunţului.        

Deci prezenţa sa poate elimina ambiguităţile de interpretare: 

           Ex. Matei are un prieten care îl ajută la matematică. (Prietenul îl ajută pe Matei.) 

                  Matei are un prieten pe care îl ajută la matematică. (Matei îşi ajută prietenul.) 

 Nu trebuie să confundăm adverbul cu alte construcţii asemănătoare: 

 altădată (cândva, odinioară, odată)/ altă dată (în altă împrejurare; locuţiune adverbială) 

ex. Nu mai am entuziasmul de altădată./ Vom discuta cu tine altă dată. 

 odată (cândva,odinioară; imediat; în sfârşit)/ o dată (numeral) 

Ex. A fost odată un împărat care avea trei fii./ Spune odată, nu mai pot aştepta!/ Odată terminată 

tema, a mers să vizioneze serialul preferat./Eu scriu o dată, iar tu vei citi de două ori. 

 altfel (altminteri, altcumva, în caz contrar)/ alt fel (în alt mod) 

Ex. Hai acum, altfel nu te mai iau cu mine!/ S-a comportat altfel, nu l-am recunoscut./ Am 

comandat alt fel de mâncare. 

 întruna (mereu, continuu, necontenit)/ într-una (prepoziţie + numeral) 

Ex. Colegul meu vorbeşte întruna şi nu mă pot concentra la lecţie./ Intr-una dintre sălile expoziţiei 

am descoperit sculptura lui Brâncuşi. 

 demult (cândva, odinioară)/ de mult (locuţiune adverbială; de vreme îndelungată, de mult 

timp) 

Ex. Incidentul s-a întâmplat demult./ Unii elevi nu şi-au făcut de mult temele. 

 Numeralul cardinal doisprezece îşi schimbă forma, acordându-se la feminin şi neutru cu 

substantivul pe care îl determină: 

 Ex. doisprezece elevi 

                  douăsprezece flori 

                  douăsprezece dulapuri 
 Atenţie şi la structuri de tipul ora douăsprezece! 

 In limba română există adjective fără grade de comparaţie (cele care, prin înţelesul 

lor, exprimă însuşiri ce nu pot fi comparate- principal, egal, complet, mort, viu etc. şi adjectivele 

moştenite sau împrumutate, care în limba latină erau forme ale comparativului sau superlativului- 

optim, minim, major, minor, superior, inferior etc.). De aceea sunt greşite exprimări de tipul: cea 

mai optimă soluţie, el este mai superior . 

 Adverbul decât se foloseşte în construcţii negative (Nu doresc decât o prăjitură.), în timp 

ce numai şi doar se asociază verbelor la forma afirmativă (Am primit doar/ numai o invitaţie la 

spectacolul de mâine.) 

 Există forme diferite ale pronumelui şi adjectivului pronominal demonstrativ de identitate 

pentru masculin şi feminin la singular/plural şi trebuie să acordăm atenţie ortografierii lor: aceeaşi 

fată/ aceiaşi băieţi 

Prof. Florea Mihaela 
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      Cetatea Poenari, o încântătoare fortăreață medievală, este situată pe un vârf de munte în 

județul Argeș, la 27 de kilometri de Curtea de Argeș. Această cetate constituie un monument 

istoric încă din secolul al XIV -lea, fiind un important punct de atracție turistică pentru cei ce 

vor să viziteze Transfăgărășanul. 

      Drumul de munte, peisajul și frumusețea cetății merită efortul depus pentru urcarea celor 

1480 de trepte în răspântia spre ruinele Cetății Poenari. Aceasta a fost sursa de inspirație a 

scriitorului Jules Verne în compunerea romanului “Castelul din Carpați”. 

Cetatea reprezintă cea de-a doua reședință a lui Vlad Țepeș, reconstruită să-i servească drept 

fortăreață împotriva turcilor ce-l atacau. Cetatea Poenari a fost ultimul refugiu al domnitorului 

înainte ca acesta să plece din Transilvania. 

     Cetatea Poenari este poziționată pe o stâncă pe la poalele căreia șiruiește Râul Argeș, la 

doar câțiva kilometri aval de barajul Vidraru, la intrarea pe cheile Argeșului. În imediata 

apropiere se află Centrala Hirdoelectrică Vidraru și zona de camping de pe Valea Argeșului. 

În prezent ruinele cetății sunt amenajate ca obiectiv turistic, de-a lungul lor fiind montate 

elemente de siguranță precum balustrade și trepte. Noaptea, cetatea este iluminată și poate fi 

observată de jos ca un vârf aprins al stâncii pe care este construită. 

 

 

 

 
 

 

Rubrică realizată de Iana Maria cl. a XI a B 
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 IN MEMORIAM  

Sir Thomas Sean Connery  

 

 

 

         A fost un celebru actor scoțian, laureat al premiului Oscar, larg recunoscut pentru 

filmele sale în care a întruchipat personajul cunoscut sub numele de James Bond, un spion 

modern britanic al cărui nume de cod era „007”. Connery a fost, de asemenea, cunoscut 

pentru puternicul și inconfundabilul său accent scoțian, precum și pentru înfățișarea sa 

prezentabilă. În 1989 a fost proclamat "cel mai atrăgător bărbat în viață" de către revista 

„People”, iar în 1999, la 69 de ani, a fost ales în cadrul unui sondaj de opinie "Cel mai sexy 

bărbat al secolului". Connery a fost cunoscut și ca un militant activ pentru independența 

Scoției. 

        Rolul lui James Bond l-a făcut pe Connery binecunoscut publicului de pretutindeni. 

Actorul a jucat pentru prima oară rolul agentului 007 în pelicula Dr. No (1962), ca apoi să 

interpreteze același rol în câteva continuări: 

From Russia with Love (1963)                 Goldfinger (1964) 

Thunderball (1965)                                 You Only Live Twice (1967) 

      Diamonds Are Forever (1971)                Never Say Never Again (1983 ) 

       Connery a fost descoperit de Harry Saltzman după ce mulți posibili candidați pentru 

Bond au fost eliminați, printre care celebrii Roger Moore, David Niven, Cary Grant, și mulți 

alții. Ian Fleming, creatorul lui James Bond, îi aduce un omagiu lui Connery în nuvela sa din 

1963, On Her Majesty's Secret Service, spunând că numele de familie al agentului 007 este 

scoțian la origine. Ironic, Fleming a relatat că la casting nu l-a plăcut pe masivul scoțian, 

afirmând că acesta era prea "brut", dar, cu anumite îndrumări din partea regizorului Terence 

Young, Connery a câștigat în fața lui Fleming 

       Favoritul lui Connery din seria Bond a fost From Russia with love, unul dintre filmele pe 

care critica le-a lăudat cel mai mult din întreaga serie. El a confirmat acest lucru într-un 

interviu din 2002, acordat lui Sam Donaldson pentru ABCNews.com. (American Movie 

Classics, cu ocazia unei recente retrospective Bond, a indicat în mod eronat că favoritul lui 

Connery ar fi fost Thunderball) 

                                                                                                 Rubrică realizată de „Cinefil” 
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      Jocurile Olimpice reprezintă un eveniment multisportiv internațional care se desfășoară o 

dată la patru ani. 

      Jocurile Olimpice antice (greacă Ολυμπιακοί Αγώνες; Olympiakoi Agones) au fost atestate 

documentar pentru prima dată în 776 î.Hr. la Olympia, Grecia și s-au desfășurat până în 

anul 393.
[1]

După 1.500 de ani de întrerupere, în 1896, la Atena, au fost reluate Jocurile 

Olimpice. Reconstruirea acestui eveniment sportiv s-a datorat francezului Pierre de 

Coubertin. 
 

      Una din problemele principale ale Jocurilor Olimpice este dopajul. La începutul secolului 

XX, mulți sportivi olimpici au început să folosească medicamente pentru a-și îmbunătăți 

performanțele sportive. De exemplu, câștigătorul maratonului de la Olimpiada din 1904, 

Thomas Hicks, a primit de la antenorul său stricnină și brandy pentru a putea termina cursa. 

Primul caz de deces la Jocurile Olimpice din cauza dopajului a avut loc în 1960, la Roma. În 

timpul cursei de ciclism, danezul Knut Enemark Jensen a căzut de pe bicicletă și mai târziu a 

murit. Autopsia a arătat că sportivul se afla sub influența amfetaminelor. După acest episod, 

CIO a introdus testul antidoping. 

       Terorismul a devenit recent o amenințare pentru Jocurile Olimpice. În 1972, când s-au 

desfășurat Jocurile de vară de la München, 11 membri ai echipei olimpice israeliene au fost 

luați ostatici de un grup extremist palestinian „Septembrie negru”; zece din ei au fost uciși. În 

timpul Olimpiadei de vară de la Atlanta din 1996, a avut loc un atac terorist cu bombă în 

Centennial Olympic Park în care au murit 2 persoane și 111 au fost rănite 
[13]

. 

      Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 de la Salt Lake City au fost primele Jocuri de 

la atacurile din 11 septembrie. Măsurile de securitate au fost fără precedent.. 

      Mișcarea olimpică folosește mai multe simboluri, multe dintre ele reprezentând ideile și 

idealurile lui Coubertin. Probabil, cel mai cunoscut simbol îl reprezintă inelele olimpice. 

Aceste cinci inele înlănțuite simbolizează unitatea celor cinci continente (cele două Americi 

sunt considerate un singur continent). Ele apar în cinci culori pe steagul olimpic de culoare 

albă. Aceste culori: alb (fondul drapelului), roșu, albastru, verde, galben și negru au fost alese 

astfel încât fiecare națiune să aibă cel puțin una din ele reprezentată pe steagul național. 

      Drapelul olimpic a fost adoptat în 1914 dar primele Jocuri la care a fluturat au 

fost Jocurile de la Antwerp din 1920. 

Deviza olimpică oficială este „Citius, Altius, Fortius” (Mai repede, mai sus, mai puternic). 

 

   Rubrică realizată sub îndrumarea prof. Coroiu Anca  
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                             PERLE LA BACALAUREAT  

 “George Bacovia stă înțepenit în sicriu”,  

„Tudor Arghezi e un fel de Isus, care face bijuterii din noroi”,  

″În cimitir toată lumea dormea- sicriele, coroanele, amorul... iar mortului îi atârnau aripile.” 

“Poeziile lui Bacovia sunt foarte întunecoase, dar la fel și versurile.” 

“Poetul stă acolo, nu-i place, dar s-a înțepenit și îl apasă versurile.” 

“Poietul lasă moștenire urmașilor o grămadă de poiezii mizerabile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Testament este impresionantă prin faptul că se inspiră din alegerile electorale din 1881,  

Caragiale prezintă prostia românească din politică care este şi acum." 

“Nesimțirea acasă, deși ai de toate, este o problemă psihică.” 

 “Avem nevoie de amintiri așa cum un telefon are nevoie de încărcător și baterie.” 

 “Cine își uită amintirile e un om uituc sau care nu-i pasă de trecut”. 

 

                                                                                                                            Redactia  

                                    

29 

 

 



  A R I P I 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2559 – 4850 

ISSN –L 2559- 4850 

 

 
 

 

 

 

Coordonator Principal:  

Director Prof. Adi-Nicoleta Crăciun 

 

Redactori Coordonatori:  

Prof. Maria Vasiliu, Prof. Mihaela Florea 

Bibliotecar Corina Pavelescu 

 

Colaboratori :  Prof. Alina Pandelescu 

                          Prof.  Adriana Damian 

                          Prof.  Anca Bratu 

                          Prof. Livia Bobe 

                          Prof.Madalina Tudosiu 

                          Prof. Despina Ticulescu 

                          Iana Maria   clasa a XI-a  B 

                          Colectivul     clasei a X-a  B 

  

 

Tehnoredactare: Prof.Constantin Muntean 



  A R I P I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  A R I P I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


