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„Timp şi spaţiu” este o publicaţie trimestrială, cu apariţie în lunile martie, iunie, septembrie şi 

decembrie, care are ca obiectiv major realizarea unui spaţiu de manifestare a creativităţii elevilor 

care au iniţiat cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”, a profesorilor şi elevilor 

Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” care vor să devină colaboratori ai cercului, dar şi un 

spaţiu pentru diseminarea exemplelor de bună practică prin activităţile organizate pe parcursul 

anului şcolar.  

 

 

CUPRINS 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 DESTINAŢII TURISTICE 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 REŢETA NUMĂRULUI  

 RECOMANDAREA REVISTEI 
 LALELE ȘI SPINI 

 TINERE TALENTE 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 

 

Mărunțelu Mirela 

Clasa a XII-a B 

 

Pe 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române, cunoscută acum ca Mica Unire. 

Pentru acele vremuri era un eveniment măreț pe care îl trăiau strămoșii noștri. 

Unirea celor două principate române a fost un proces bazat pe o puternică apropiere culturală 

și economică, început practic în 1848, atunci când s-a realizat uniunea vamală între Țara 

Românească și Moldova. La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales cu unanimitate de voturi 

domnitor al Moldovei. În ziua de 24 ianuarie 1859, Cuza a fost ales și domn al Țării Românești. 

Profitând de faptul că Marile Puteri nu specificau clar că principatele nu pot fi conduse de 

același domnitor, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn la Iași și la București. Puse în fața unui fapt 

împlinit prin existența a două țări conduse de același domnitor, recunoașterea internațională a 

Principatelor Române Unite avea să fie făcută până la urmă de puterile Europei. Prin reformele 

înfăptuite în timpul domniei lui Cuza s-au pus bazele statului român modern. Noua țară s-a numit 

România din anul 1866, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, atunci fiind adoptată și prima 

constituție. 

Orașul Focșani a trăit cu intensitate frământările politice de la jumătatea secolului al XIX-lea. 

Despărțit în două - Focșanii Moldovei și Focșanii Munteniei -  de un braț al Milcovului, acesta 

întruchipa practic situația celor două țări. Desființarea hotarului crea premisele ridicării temeliei 

statului național unitar român. 

 

 

CONCURS „ROMÂNII ȘI MICA UNIRE” 

Marți, 23 ianuarie 2018, cercul „Valahia”, în colaborare cu doamna profesoară Pandelescu 

Alina, au organizat concursul de cultură generală „Românii și Mica Unire”. Au participat clasele a 

X-a A, a X-a B, a X-a C, a X-a G și a XI-a C, a XI-a D. 

Concursul a avut 5 probe: 

1.Alege răspunsul corect! 

2.Completează! 

3.Descoperă cuvintele care lipsesc! 

4.Reconstituie textul! 

5.Rebus 

Juriul a fost format din prof. Pandelescu Alina, prof. Nedelea Nicoleta și elevul Chiriță 

Adrian, secretarul cercului „Valahia”. 

Premiile au fost: 

MENȚIUNE - echipa clasei a XI-a D - Carpus Gabriela și Tudor Andrei. 

PREMIUL III - echipa clasei a X-a B - Bolgiu Teodor și Tudosoaia Robert. 

PREMIUL II - echipa clasei a X-a G - Canschi Cătălina, Stoenescu Alexandra și Botaru Ștefan. 

PREMIUL I - echipa clasei a XI-a C - Bâcu Alexandru, Catrangiu Rareș și Pascu George-Florin. 

Deși echipele claselor a XI-a D și a X-a B nu au fost complete, juriul s-a gândit să nu 

descalifice elevii care au dorit să participe, pentru neseriozitatea colegilor de clasă, care fie au uitat 

de concurs, fie „nu au găsit laboratorul de geografie” (am citat scuza elevei Patra Oana din clasa a 

XI-a D)... Se vede că juriul a gândit bine. Deși au fost alcătuite doar din doi elevi, au făcut față 

foarte bine concursului, dovadă fiind premiile obținute. 
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Putem transmite un îndemn pentru viitoarele activități: dragi elevi care doriți să participați la 

concursurile noastre, aveți grijă cum vă formați echipa. Ocoliți colegii neserioși! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

 

BISERICA DE SUB LAC 

 

Andrei Adriana  

Clasa a XI-a B 

 

Aflată la o distanţă de 27 kilometri faţă de Huedin, Biserica de sub lac se găsește într-o zonă 

bogată în obiective turistice, precum Peştera Urşilor, Piatra Ponorului, Gheţarul Scărişoara, Cheile 

Galbenei, Izbucul Galbenei. 

Este unul dintre multele 

lăcaşe de cult acoperite de ape 

în urma realizării, în perioada 

regimului comunist, a 

lucrărilor de hidrotehnică şi 

extindere a reţelei naţionale de 

electricitate. În spatele acestui 

proiect ambiţios derulat la 

mijlocul anilor `70 stau multe 

jertfe. 

În inima Transilvaniei, zilele caniculare de vară lasă să se vadă o privelişte pe cât de intrigantă 

pe atât de dureroasă pentru locuitorii satului Beliş. Din apele lacului de acumulare Beliş-

Fântânele îşi face apariţia Biserica de sub lac. Obiectiv turistic care stârneşte imaginaţia oricărui 

vizitator, lăcaşul de cult se lasă văzut doar în perioadele de secetă, când soarele torid de vară 

pârjoleşte dealurile judeţului Cluj, iar lacul de acumulare scade simţitor. 
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Biserica de sub lac, de rit romano-catolic, a fost construită la începutul secolului al XX-lea de 

un magnat al vremii, de origine maghiară. Pentru construcţia bisericii a fost ales cel mai înalt loc din 

vatra satului, pentru ca lăcaşul de cult să 

fie vizibil de oriunde. Generaţii întregi 

ale comunităţii din Beliş s-au rugat în 

lăcaşul de cult, până când, într-un an, în 

vremea recoltei, zvonul că o viitură mare 

va lovi satul i-a pus pe jar atât pe 

localnici, cât şi pe conducătorii de la 

Bucureşti. Atunci s-a hotărât amenajarea 

lacului de acumulare pe râul Someşul 

Cald şi strămutarea vetrei satului Beliş şi 

a localităţii Giurcuţa de Jos.  

După finalizarea lucrărilor la baraj, apele au înghiţit vatra satului şi odată cu ea şi lăcaşul de 

cult. Acum, doar în verile sărace în precipitaţii biserica îşi mai înalţă turnul către cer, creionând un 

peisaj dramatic, dar în acelaşi timp impresionant. La fel de impresionant este şi faptul că, deşi au 

trecut mai bine de patruzeci de ani de când biserica a rămas loc de rugăciune pentru animalele 

acvatice, pe zidurile ei încă se mai pot vedea picturile care înfăţişează sfinţi, îngeri şi scene biblice.  

 

Surse: 

https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-biserica-de-sub-lac-marturia-jerfelor-din-regimul-

comunist 

http://www.turistderomania.ro/biserici-si-manastiri/biserica-de-sub-lac/ 

 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIE „NATURA DIN SUFLETUL MEU” 

 

Ioniță Petrică 

Clasa a X-a E 

 

Miercuri, 14 februarie 2018, Cercul „Valahia” a organizat concursul de fotografie „Natura din 

sufletul meu”. Au participat elevi din clasele a X-a C, a X-a D, a XI-a B și a XI-a D. 

Juriul a fost format din doamnele profesoare Simina Andora, Bobeică Daniela, Petre Daniela, 

Nedelea Nicoleta, doamna secretară Avel Alina, doamna Bălțatu Liliana-reprezentant al părinților și 

elevii Dragomir Amalia, Năstase Tania, Guță Alina, Iusein Ebru, Bordea Andrei, Ioniță Petrică din 

clasa a X-a E. Și a avut de lucru... pentru că fotografiile înscrise în concurs au fost greu de 

departajat. Premiile acordate au fost următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciufu Valentina (clasa a XI-a D) – MENȚIUNE 

https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-biserica-de-sub-lac-marturia-jerfelor-din-regimul-comunist
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-biserica-de-sub-lac-marturia-jerfelor-din-regimul-comunist
http://cerculvalahia.ro/2018/03/21/concurs-de-fotografie-natura-din-sufletul-meu/
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Andrei Adriana (clasa a XI-a B) – PREMIUL III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păsărelu Andreea (clasa a X-a D) – PREMIUL II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Andreea (clasa a X-a C) – PREMIUL I 

 

Fotografiile participante la acest concurs pot fi admirate în holul de la intrarea principală, 

acolo unde a fost amenajată o expoziție sau pe site-ul cercului, pe care se află și această revistă. 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTE DIN SPANIA 

 

Preda Ionuț 

Clasa a XI-a D 

 

Cultura spaniolă este un amestec de tradiții și 

influențe diverse, cu o istorie indelungată și 

fascinantă. 

Paștele în Spania reprezintă o perioadă 

specială, de dedicare religioasă și bucurie pentru 

învierea lui Iisus Cristos, marcată de numeroase și 

pitorești tradiții și obiceiuri. Patimile lui Cristos sau 

Săptămâna Sfântă (în limba spaniolă, Semana 

Santa) este recunoscută drept una dintre cele mai 

importante sărbători spaniole. Celebrarea de Paști 

debutează în Spania cu Domingo de Ramos, 

Duminica Ramurilor sau Duminica Floriilor și se 

încheie cu Lunes de Pascua ori Lunea de Paște. 

Unul dintre obiceiurile consacrate ale Paștelui este Corpus Christi (trupul lui Cristor), un ritual 

de celebrare a trupului și sângelui lui Isus. În această zi, se desfășoară procesiuni solemne de doliu, 

în care anafura este purtată în adevărate capodopere de argintărie, confecționate de maeștri bijutieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În duminica de Paști, în diferite regiuni ale țării, se dă foc unui manechin din cârpe și paie, 

reprezentându-l pe Iuda. Sosirea îngerului este o tradiție specifică în localități ca Aranda de Duero, 

Penafiel și Tudela. Cu această ocazie, este coborât pe pământ, pe o funie, uneori ascuns într-un fel 

de nor, un copil costumat ca un înger. Rolul acestui îngeraș este de a da jos vălul negru ce acoperă 

fața Fecioarei Maria. În această zi au loc ceremonii și procesiuni care sărbătoresc întâlnirea dintre 

Isus înviat și Maica Domnului. 

Lunea și marțea de Paști sunt dedicate serbărilor în aer liber, unde sunt la loc de cinste 

prăjiturile și iepurașii de ciocolată.  

http://diane.ro/2009/04/simboluri-de-paste.html
http://diane.ro/2011/12/craciunul-in-spania-traditii-si.html
http://diane.ro/2010/04/mesaje-sms-uri-de-dragoste-in-limba.html
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Sărbătorile Pascale prilejuiesc întâlnirea familiilor la mese festive, ocazia de a degusta 

mâncărurile tradiționale, cum ar fi La Mona de Pascua (prăjitura dăruită de către naș finului), ouă de 

Paști, cârnați de porc, cremă de alune, ravioli cu fazan, trufe, Torrijas (adică pâine prăjită în ulei de 

măsline, cu lapte, zahăr și ouă, servită cu sirop, miere ori vin). 

Toate aceste tradiții și obiceiuri, ritualuri și sărbători de Paște dau naștere unei atmosfere 

unice, celebrând atât un mare eveniment religios, cât și renașterea oamenilor și a naturii. 

 

Surse: 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/semana-santa-sevilla-royalty-free-

image/140805066?et=78cReevETQdnli9MrjFhmw&referrer=http%3A%2F%2Fwww.diane.ro%2F2

012%2F03%2Fpastele-in-spania-traditii-si-obiceiuri.html 

http://www.diane.ro/2012/03/pastele-in-spania-traditii-si-obiceiuri.html 

http://lecastelintheair.blogspot.ro/2012/03/easter-around-world-lets-celebrate.html 

http://vacantaesoterica.blogspot.ro/2011/04/paste-in-spania-traditii.html 

 

 

EXPOZIȚIE DE PRĂJITURI „ZIUA IUBIRII LA ROMÂNI” 

 

El Yazami Ştefania 

Clasa a X-a D 

 

Una dintre tradițiile românești ale lunii februarie este Dragobetele sau sărbătoarea dragostei la 

români, care îşi are rădăcinile în obiceiurile dacice şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui 

cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii. 

Dragobete, fiul Dochiei, era zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. El era identificat cu Cupidon, 

zeul iubirii în mitologia romană, dar şi cu Eros, corespondentul acestuia în mitologia greacă. Un alt 

nume al său era Năvalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos şi iubăreț, care le face pe tinerele fete 

să-şi piardă minţile. 

După Revoluţie, locul lui a fost luat treptat de Sfântul Valentin, care a fost importat din lumea 

occidentală şi care este sărbătorit pe 14 februarie. 

Pe data de 23 februarie 2018, elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” din clasele a 

IX-a B, a IX-a C, a IX-a D, a IX-a E, a X-a D și a X-a E au participat la expoziția de prăjituri cu 

tema „Ziua iubirii la români” organizată de doamnele profesoare Panait Georgeta și Petre Daniela. 

 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/semana-santa-sevilla-royalty-free-image/140805066?et=78cReevETQdnli9MrjFhmw&referrer=http%3A%2F%2Fwww.diane.ro%2F2012%2F03%2Fpastele-in-spania-traditii-si-obiceiuri.html
https://www.gettyimages.com/detail/photo/semana-santa-sevilla-royalty-free-image/140805066?et=78cReevETQdnli9MrjFhmw&referrer=http%3A%2F%2Fwww.diane.ro%2F2012%2F03%2Fpastele-in-spania-traditii-si-obiceiuri.html
https://www.gettyimages.com/detail/photo/semana-santa-sevilla-royalty-free-image/140805066?et=78cReevETQdnli9MrjFhmw&referrer=http%3A%2F%2Fwww.diane.ro%2F2012%2F03%2Fpastele-in-spania-traditii-si-obiceiuri.html
http://www.diane.ro/2012/03/pastele-in-spania-traditii-si-obiceiuri.html
http://lecastelintheair.blogspot.ro/2012/03/easter-around-world-lets-celebrate.html
http://vacantaesoterica.blogspot.ro/2011/04/paste-in-spania-traditii.html
http://cerculvalahia.ro/2018/03/21/expozitie-de-prajituri-ziua-iubirii-la-romani/
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Elevii participanți și-au prezentat preparatele, specificând ingredientele folosite și modul de 

preparare.  

Deși activitatea a fost destul de lungă, ca urmare a numărului mare de preparate care au trebuit 

prezentate, totuși nu ne-am plictisit. A fost foarte distractiv, am făcut multe fotografii, iar la final am 

degustat creațiile colegilor.  

 

 

CONCURS DE CREAȚIE „FELICITARE PENTRU ZIUA MAMEI” 

 

Lifu Cosmin 

Clasa a XII-a A 

 

Una dintre tradițiile sărbătorite în luna martie este Ziua Mamei. Cu această ocazie, Cercul 

„Valahia” a organizat un concurs de felicitări create de elevii școlii noastre special pentru această 

sărbătoare. Au participat 22 de elevi, care s-au străduit să conceapă lucrări cât mai originale. 

http://cerculvalahia.ro/2018/03/22/concurs-de-creatie-felicitare-pentru-ziua-mamei/
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Și pentru că a fost vorba de un concurs, a existat și un juriu, format din doamna director 

adjunct Ticulescu Despina, doamnele profesoare Doncu Nina și Nedelea Nicoleta, elevii Mocanu 

Diana, Preduș Ionela, Hârleșteanu Răzvan, Lifu Cosmin, Lăzărescu Ionuț, Popescu Bogdan și Lupu 

Marian din clasa a XII-a A. Juriul a avut ceva de lucru pentru stabilirea premiilor. 

Dar… a reușit să le acorde următorilor elevi: 

 

 

 

 

 

 

MENȚIUNE   

 

 

 

 

 

 

                                   Chira Emilia (clasa a X-a C)   și   Răducu Casandra (clasa a XI-a D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       PREMIUL III                                                               PREMIUL II                                                       

         Ciufu Valentina (clasa a XI-a D)                                Păsărelu Andreea (clasa a X-a D) 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                    

PREMIUL I 

Miu Raluca (clasa a XI-a D) 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

CONCURS MUNICIPAL 

„VALORI CULTURALE EUROPENE” 

 

Prof. Nedelea Nicoleta 

Coordonator cerc „Valahia” 

 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” organizează Concursul municipal „Valori culturale 

europene”, propus elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti și inclus în Calendarul 

Activităţilor Educative Municipale 2018. 

Acest proiect a pornit de la ideea de a încuraja elevii să utilizeze acumularea de informaţii 

teoretice şi practice interdisciplinare din domeniile turism, gastronomie, limbi străine, geografie şi 

istorie, pentru dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor practice de care au nevoie în contextul 

societăţii contemporane aflate într-o continuă schimbare, ce necesită adaptarea la nou şi înţelegerea 

unui volum mare de informaţii din domenii variate. 

Diversitatea culturală, care include tradiţiile, turismul, obiceiurile, indică identitatea proprie a 

popoarelor europene. Armonizarea diferitelor culturi implică, în primul rând, cunoaşterea şi 

respectarea lor, dar şi conştientizarea fenomenului de interdependenţă europeană. 

Proiectul „Valori culturale europene” urmăreşte ridicarea nivelului cultural şi intelectual al 

elevilor, conştientizarea valorilor culturale europene, promovarea conceptului de cetăţenie 

europeană şi formarea de atitudini sociale în acest scop. Elevii vor dobândi conştiinţa valorilor 

culturale pe care le deţine comunitatea în care trăiesc şi vor învăţa că aceste valori culturale trebuie 

incluse în cultura europeană.  

Concursul are 6 secţiuni: 

A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”  /  participare directă 

B.Prezentare gastronomică „Preparate europene”  /  participare directă 

C.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”  /  participare indirectă 

D.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”  /  participare indirectă 

E.Concurs de fotografie „Magia Europei”  /  participare on-line  

F.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”  /  participare indirectă 

Au confirmat participarea la proiectul nostru 15 unități școlare din municipiul București: 

  1.Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

2.Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” 

3.Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița” 

  4.Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” 

5.Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” 

6.Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu” 

7.Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

8.Clubul Copiilor Sector 6 

  9.Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” 

10.Liceul Teoretic ,,Benjamin Franklin” 

11.Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” 

12.Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” 

13.Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” 

14.Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” 

15.Liceul Tehnologic „Elie Radu” 
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Primele două secțiuni, cea de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” și de creaţie plastică 

„Împreună în Europa”, au avut data limită de trimitere a lucrărilor 22 martie 2018.  

S-au înscris 27 de eseuri și 21 de desene de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Clubul 

Copiilor Sector 6, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, Colegiul Tehnic 

„Miron Nicolescu”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” și 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”.  

Cele mai multe eseuri provin de la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, urmând Liceul 

Tehnologic „Constantin Brâncuși” și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.  

Cel mai mare număr de desene a înscris în concurs Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, urmat 

la egalitate de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” și Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez”. 

Lucrările vor fi jurizate până pe data de 9 mai 2018, când va avea loc festivitatea de premiere, 

criteriile fiind: 

-Pentru secţiunea eseuri: respectarea temei; respectarea cerinţelor de redactare; stilul şi originalitatea 

în abordarea temei; corectitudinea exprimării gramaticale. 

-Pentru secţiunea de creaţie plastică: respectarea temei; creativitatea şi originalitatea; calitatea 

tehnică a creaţiei; impresia artistică. 

Vă oferim imaginea expoziției create cu lucrările participante la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În luna aprilie așteptăm lucrările pentru secțiunea colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii 

europene” și cea de fotografie „Magia Europei”, până pe data de 23 aprilie 2018.  

Ultimele două secțiuni, cea de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” și prezentarea 

gastronomică „Preparate europene” vor avea loc pe data de 9 mai, începând de la ora 9.00. 

Trebuie să le mulțumim partenerilor noștri care asigură jurizarea:  

1.Centrul de informare EUROPE DIRECT Bucureşti. 

2.Asociaţia ecologică TURISM VERDE. 

3.Universitatea de Știinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. 

4.Consiliul reprezentativ al părinţilor Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. 

5.S.C. ERIC RESTAURANTE S.R.L. 

Trebuie să mulțumim Primăriei Sectorului 5 pentru sprijinul acordat în vederea realizării 

premierii elevilor, la toate cele șase secțiuni ale concursului nostru. Ce oferă ca premii și mențiuni 

veți descoperi, pe 9 mai 2018, în cadrul festivității de premiere organizată la Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez” București. 

Le mulțumim tuturor participanților și le urăm mult succes! 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

UNDE MERGEM ÎN VACANȚA DE PRIMĂVARĂ ? 

 

Ciufu Valentina  

Clasa a XI-a D 

 

Primăvara se descoperă cel mai bine frumusețile naturale din România. Atunci temperaturile 

încă nu sunt prea ridicate, iar întreaga natură capătă culori proaspete. De la rezervații naturale, la 

biserici vechi, parcuri sau monumente istorice. 

Vacanța de primăvară în Poiana Narciselor din Dumbrava Vadului 

 

În fiecare primăvară, o mică poiană din Dumbrava Vadului, situată la aproximativ 60 km de 

Brașov, se transformă într-o simfonie de culoare și parfum. În luna mai, aici înfloresc nenumărate 

narcise, pe o suprafață de sute de hectare. Turiști din toate colțurile țării vin în această rezervație 

naturală, mai ales de Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena. Atunci are loc Festivalul 

Narciselor, o petrecere câmpenească cu tradiție de peste un secol. 

 

Vacanța de primăvară la Cascada Cailor 
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Considerată drept cea mai mare cascadă din România, Cascada Cailor se află în apropiere de 

stațiunea Borșa, din Maramureș, fiind considerată un adevărat spectacol pentru curioși. Apa care 

rezultă din ploi sau în urma topirii zăpezii se adună într-un circ glaciar aflat în vârful unui versant 

abrupt din Rezervaţia Piatra Rea. De acolo, apa cade de la o înălțime de 80 de metri, fiind repartizată 

pe mai multe trepte. Legenda spune că această cascadă și-a primit numele după ce o turmă de cai a 

fost încolțită de un urs pe marginea platoului unde se formează apa. Speriați, caii au sărit în 

prăpastie găsindu-și astfel sfârșitul. 

 

Vacanța de primăvară în Delta Dunării 

 

Primăvara este sezonul cel mai potrivit pentru a vizita Delta Dunării, atunci când temperaturile 

nu sunt prea ridicate, iar spectacolul naturii este în plină forță. În primele luni călduroase, copacii și 

nuferii înfloresc, stuful și papura încep să se înalțe pe malurile mlăștinoase, iar păsările colorate se 

întorc din vacanțele lor exotice. Nu mai puțin de 2 000 de specii de păsări migrează primăvara 

în Delta Dunării, așa că există o mulțime de priveliști colorate ce pot fi admirate. 

 

Cheile Bicazului 
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Făcând legătura între Transilvania și Moldova, pe cursul râului Bicaz, șoseaua șerpuită te va 

purta printre stânci vechi de milioane de ani, de o frumusețe greu de descris în cuvinte. DN 12C 

străbate Cheile Bicazului pe o lungime de 8 km, respectiv Cheile Mari și Cheile Mici. Tot pe acest 

traseu o să poți vizita Peştera Neagră şi Peştera Cascada. 

 

Mănăstirea Prislop 

 

Mănăstirea Prislop este situată la o altitudine de 640 m şi la distanţă de aproximativ 15 km de 

localitatea Haţeg. Veche de aproximativ 500 de ani, mănăstirea adăposteşte icoana făcătoare de 

minuni a Maicii Domnului, cât şi icoanele pictate de părintele Arsenie Boca, de numele căruia se 

leagă renaşterea acestei mănăstiri.  

România este considerată ca având cele mai bogate și variate resurse turistice naturale și 

antropice, care-i conferă o mare disponibilitate pentru turism. Complexitatea potențialului turistic 

românesc, ca și gradul său de atractivitate se află în strânsă corelație cu formele de relief. 

Am ales să prezint aceste destinaţii turistice deoarece tocmai începe vacanța. 

 

Surse: 

https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-primavara-in-romania-locuri-pe-care-sa-le-vizitezi-

pana-la-vara 

https://identitatea.ro/vacanta-de-primavara-15-locuri-din-romania-pentru-un-concediu-minunat/ 

https://ideipentruvacanta.ro/vacanta-de-primavara-in-romania/ 

http://www.arsenieboca.ro/istoricul-manastirii-prislop 

 

 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

CONCURS MULTIDISCIPLINAR „TRIVIADOR” 

Hârleșteanu Răzvan 

Clasa XII-a A 

 

Pe data de 5 martie 2018, elevii clasei a XII-a A au organizat concursul multidisciplinar 

„Triviador”.  

Împărțiți în echipe formate din 3 elevi, ei au răspuns la întrebări de cultură generală din mai 

multe domenii – literatura română, limba engleză, istorie, geografie, biologie, fizică, turism, film, 

https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-primavara-in-romania-locuri-pe-care-sa-le-vizitezi-pana-la-vara
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-primavara-in-romania-locuri-pe-care-sa-le-vizitezi-pana-la-vara
https://identitatea.ro/vacanta-de-primavara-15-locuri-din-romania-pentru-un-concediu-minunat/
https://ideipentruvacanta.ro/vacanta-de-primavara-in-romania/
http://www.arsenieboca.ro/istoricul-manastirii-prislop
http://cerculvalahia.ro/2018/03/21/concurs-multidisciplinar-triviador/
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gastronomie, muzică, sport – pregătite de profesorii coordonatori ai cercului „Valahia” (Bobeică 

Daniela, Ion Carmen, Nedelea Nicoleta, Petre Daniela, Stan Vasilica) în colaborare cu doamnele 

profesoare Marcu Daniela și Teoderoiu Gabriela. 

Echipele care au concurat au fost formate din următorii elevi: 

Echipa 1 – Hârleșteanu Răzvan, Buliga Ionuț, Popescu Bogdan 

Echipa 2 – Stoicescu Andreea, Sandu Andreea, Gheorghe Narcisa 

Echipa 3 – Mocanu Diana, Preduș Ionela-Jesica, Lifu Cosmin 

Echipa 4 – Lăzărescu Ionuț, Silișteanu Alexandru, Dorobanțu Mihai 

Echipa 5 – Dumitrache Issabelle, Degan Zizi, Baciu Florentina 

Echipa 6 – Apostolache Marius, Cristescu Alexandru, Lupu Marian 

Premiile obținute au fost: 

MENȚIUNE – ECHIPA 4 

PREMIUL III – ECHIPA 3 

PREMIUL II – ECHIPA 1 

PREMIUL I – ECHIPA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cred că ne va fi dor de aceste frumoase activități! 

 

 

 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

GRAMATICA GESTURILOR 

Prof. Bobeică Daniela 

 

Astăzi vorbim despre încrucișarea degetelor. Dacă sunteți dreptaci și degetul mare drept se 

situează peste cel stâng comportamentul este cognitiv. Dacă degetul mare stâng este peste cel drept, 

comportamentul este afectiv. Dacă sunteți stângaci și degetul mare stâng se află peste cel drept, 

comportamentul este cognitiv. Dacă degetul mare drept este peste cel stâng, comportamentul este 

afectiv. 
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COMPORTAMENTUL AFECTIV este atunci când emoția domină rațiunea, persoana fiind 

creativă, curioasă față de tot ce este nou și tolerantă, autodidactă și intuitivă. 

COMPORTAMENTUL COGNITIV este atunci când rațiunea domină emoția, persoana fiind 

ambițioasă, neinfluențabilă, cu spirit critic și entuziasm reținut.  

 

Bibliografie: 

Joseph Messinger, Interpretrea gesturilor-cum să descifrezi limbajul trupului, Editura Litera 

Internațional, București, 2010.    

 

 

LUMEA PE CARE O DESCOPERI 

Băluță Ștefan 

Clasa a X-a D 

 

Echipa Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” care 

a participat la a VII-a ediție a Concursului național 

interdisciplinar pe echipe „Lumea pe care o descoperi” 

organizat de Editura CD PRESS, în perioada 14-16 martie 

2018, pe teme de geografie, istorie, biologie, a fost formată 

din 10 membri ai Cercului de istorie-geografie-turism-

gastronomie „Valahia”.  

Ei sunt elevi în clasa a X-a D: Apostol Daniel-Cătălin, 

Băluță Ștefan, Chiriță Marin-Adrian, Dascălu Ioan-Andrei, El Yazami Florina-Ștefania, Iurcu 

Andreea-Cătălina, Paiu Mihai-Cosmin, Păsărelu Andreea-Liliana, Pîrlea Cristian-Andrei, Popa 

Ricardo-Alin. Coordonatorul echipei a fost prof. Nedelea Nicoleta-Doina. 

Fiecare membru al echipei a primit Certificat de participare. 

 

 

 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

PROIECT „EDUCAREA ELEVILOR PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ - ECONOMIE CARE 

PRODUCE ZERO DEȘEURI” 

 

Prof. Rădoi Eugenia 

 

Printre obiectivele economice ale României se află și trecerea de la economia 

liniară (cumpărăm-consumăm-aruncăm), la economia circulară (cumpărăm-consumăm-reciclăm), 

deoarece resursele planetei sunt limitate și nivelul de poluare a crescut îngrijorător.  

În această direcție, în perioada 24.11.2017 - 09.12.2017, Colegiul Tehnologic „Grigore 

Cerchez” a fost implicat în Proiectul EDUCAREA ELEVILOR PENTRU ECONOMIA 

CIRCULARĂ - ECONOMIE CARE PRODUCE ZERO DEȘEURI, proiect organizat de către 

ISMB, PROEDUS și Primăria Municipiului București. 

http://cerculvalahia.ro/2018/03/28/lumea-pe-care-o-descoperi/
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Obiectivul proiectului a fost îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de metode și 

practici inovative, pentru educarea, referitor la economia circulară, a 900 de elevi din 30 de unități 

de învățământ bucureștene. 

Elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” din clasele a X-a E, a XI-a C, a XI-a D și a 

XII-a C, coordonați de prof. Rădoi Eugenia, prof. Ureche Roxana și prof. Pandelescu Alina, au 

organizat ateliere de lucru, în care au realizat, cu imaginație și plăcere, diverse lucruri folositoare 

sau pur și simplu decorative, din ambalaje reciclate. 

În joacă, distrându-se creativ, elevii au realizat că pot recicla și reutiliza o parte din deșeurile 

aruncate zilnic, că au idei inventive și interesante și că își pot folosi abilitațile pentru a polua mai 

puțin planeta. 
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În fotografiile de mai sus puteți vedea cum s-au distrat elevii, reciclând, reutilizând și 

transformând, ceea ce în mod normal numim gunoi, în obiecte decorative, având fiecare povești 

interesante în spate și arătând câtă creativitate există în fiecare dintre noi. 

De asemenea, elevii pasionați de gastronomie ne-au încântat, la finalul activității, cu 

bomboane raw vegan, gustoase și sănătoase. 

 

 

 

 

CONCURSUL MUNICIPAL „PRIMAVARA DULCE EUROPEANA” 

 

Chiriță Adrian 

Paiu Mihai-Cosmin 

Clasa a X-a D 

 

Miercuri, 28 martie 2018, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” 

București s-a desfășurat Concursul Municipal „Primăvară dulce Europeană”. 

Elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” au participat la trei dintre cele patru secțiuni 

ale concursului și au obținut premii la fiecare. 

Dar să începem de la ora 9.30, când am ajuns... elevi (El Yazami Ștefania, Sîrbu Nicoleta, 

Apostol Cătălin, Chiriță Adrian, Dascalu Andrei, Paiu Mihai, Stan Petrișor – toți în clasa a X-a D) și 

profesori (Nedelea Nicoleta, Petre Daniela și Stan Vasilica) cu prăjiturile pregătite pentru concurs și 

cu speranțe de a câștiga premii. 

Până a început festivitatea de premiere, am admirat lucrările participante la secțiunea desen, 

pictură și am privit cu interes cum se adunau prăjiturile.  
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Am descoperit la expoziția de desene lucrările colegilor noștri și ne-am gândit că vor lua 

premiu. Și iată că a început festivitatea chiar cu secțiunea desen, pictură și am aplaudat reușita 

elevilor colegiului nostru. Constantinescu Luis-Marcus, din clasa a IX-a A, a obținut o MENȚIUNE, 

iar Grigorescu Andra, din clasa a XI-a D, PREMIUL II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne-a părut rău că nu a luat premiu și Arnăuțoiu Gabriel din clasa a XI-a D, pentru că și 

desenul lui era reușit, iar ca să vă convingeți îl puteți admira mai jos. Am ascultat apoi creațiile 

literare premiate și trebuie să spun că au fost interesante. La secțiunea următoare, de prezentări 

PowerPoint, Paiu Mihai a luat PREMIUL III pentru prezentarea prăjiturii Millefeuille și a 

carnavalului de la Nisa. 
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                                                                                        Arnăuțoiu Gabriel (clasa a XI-a D) 

 

A venit și rândul prăjiturilor. Și aici a avut succes școala noastră. MENȚIUNE obținută de 

Stan Petrișor cu Tiramisu și PREMIUL I de Apostol Cătălin cu Cheesecake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și am plecat mulțumiți spre școală. Cei care nu am luat premii în acest an, ne-am bucurat 

pentru colegii care au câștigat. Este abia a doua ediție. Mai avem timp și noi... 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

TRADIȚII GASTRONOMICE ÎN EUROPA. 

4 MÂNCĂRURI CE TREBUIE NEAPĂRAT ÎNCERCATE ÎN ȚĂRILE LOR DE ORIGINE 

       

 Răducu Casandra  

 Clasa a XI-a D 

 

De fiecare dată când faci un popas într-o țară străină, trebuie să deguști specialitățile locale. 

Rețetele sunt respectate cu sfințenie, iar gustul este cel autentic. Iată ce nu trebuie să ratezi in 

călătoriile tale în câteva țări din Europa: 

 

SARMALE - ROMÂNIA 

 

       Acest fel de mâncare este un preparat sățios și 

delicios, cunoscut tuturor românilor și nelipsit de pe mese 

în zilele de mare sărbătoare. 

       Se obține din carne tocată învelită în frunze de varză 

murată și fiartă la foc mic. Sărmăluțele se servesc în mod 

tradițional cu mămăliguță caldă, smântână și cu ardei iute 

alături. 

 

 

TIRAMISU - ITALIA 

În ciuda faptului că se bucură de o popularitate 

enormă în întreaga lume, desertul numărul 1 al 

italienilor nu are o istorie prea lungă. 

Ingredientele sunt destul de recente – pișcoturile 

Savoiardi au apărut în secolul al XIX-lea pentru a 

celebra vizita făcută de un rege francez ducelui de 

Savoy. Brânza Mascarpone datează din secolul al 

XVII-lea, însă nu există documente care să 

confirme acest lucru. În orice caz, succesul unui 

tiramisu constă în calitatea acestor două 

ingrediente. 

 

GULAȘ - UNGARIA 

Devenită mâncare tradițională în Ungaria, gulașul este 

o supă sau tocană ce are la bază carnea de vită, 

paprika, ardei și ceapă. Pentru prima dată acest fel de 

mâncare a fost făcut de un păstor de vite. Gulyas se 

numea turma de vite şi de acolo îi vine numele. 

Păstorul a vrut ceva care să fie un pic diferit faţă de ce 

mânca până atunci şi a gătit în ceaun. Şi astăzi cel mai 

bun gulaş este cel făcut în ceaun, însă există 

numeroase variante de gulaș, ce au printre ingrediente 

și cartofi, roșii, chimen, usturoi, în care vita este 

înlocuită cu porc, pui etc. 
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SCHWARZWÄLDER KIRSCHTORTE (TORT PĂDUREA NEAGRĂ) - GERMANIA 

Este un desert delicios, ce a devenit popular în toată 

lumea. Se pare că prăjitura imită portul popular al 

femeilor din munții Pădurea Neagră. Cele trei sau 

patru straturi de blat de ciocolată simbolizează rochia 

neagră, straturile de cremă albă reprezintă cămașa albă 

cu mâneci bufante, cireșele de deasupra amintesc de 

pălăria de paie cu 14 pampoane roșii, iar cârlionții de 

ciocolată fac referire la voalul negru care acoperă ochii 

localnicelor.  

 

Surse: 

http://independent.md/foto-10-mancaruri-europene-pe-care-trebuie-sa-le-incerci-tara-lor-de-

origine/#.Wq5YV3--nIU 

http://adevarul.ro/locale/arad/secretele-celui-mai-delicios-gulas-reteta-Tinutul-secuiesc-

ingredientele-cheie-celebra-mancare-ungureasca-1_56e3cd775ab6550cb8c34e24/index.html 

 

 

 

SFATURI PENTRU CUMPĂRAREA ALIMENTELOR 

 

Prof. Petre Daniela 

 

Pentru că urmează o importantă sărbătoare, când tradiția românească ne pune în fața unor 

bucate delicioase, este cazul să cunoaștem câteva lucruri despre modul în care ne putem proteja 

atunci când facem cumpărături pentru îmbelșugata masă de Paște.  

Recomandările sunt următoarele: 

 Verifică dacă alimentele sunt expuse în vitrine frigorifice și au prețuri afișate. 

 Nu cumpăra de oriunde și orice, alege marfa dintr-un magazin specializat. 

 Carnea de vită trebuie să aibă culoarea roz deschis, iar cea de porc să fie roșie pal. 

 Grăsimea nu trebuie să aibă miros de aliment rânced, culoare roz și aspect uscat. 

 Carnea refrigerată sau congelată trebuie păstrată la temperaturi specifice 0,5 - 4oC, respectiv 

-12 - 18 oC, nefiind permisă întreruperea lanțului frigorific. 

 Când dorești să cumperi mezeluri, ai grijă ca vânzătorul să nu atingă preparatul cu mâna 

neprotejată printr-o mănușă de plastic. Se pot folosi ustensile speciale pentru această 

operațiune. 

 Atunci când cumperi pește, trebuie să verifici dacă este alterat. În cazul peștelui proaspăt, 

solzii se desprind cu ușurință, corpul este acoperit cu o peliculă urât mirositoare, branhiile 

prezintă o culoare brună-cenușie, ochii sunt opaci și retrași în orbite, carnea se desprinde cu 

prea mare ușurință de pe schelet, iar peretele abdominal are o consistență moale, putând fi 

chiar rupt. În cazul peștelui congelat, aceste deprecieri se vor observa după dezghețarea lui. 

La peștele uscat, sărat sau afumat care este alterat se pot observa zone atinse de mucegai. 

 Atunci când cumperi conserve trebuie să ai grijă să nu prezinte scurgeri de conținut, 

ambalajul să nu fie deteriorat sau să prezinte urme de rugină, capacul sau fundul conservei să 

nu fie bombat. 

 Se recomandă consumul laptelui și produselor lactate fabricate pe cale industrială, deoarece 

laptele obținut direct de la vacă este un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. 

http://independent.md/foto-10-mancaruri-europene-pe-care-trebuie-sa-le-incerci-tara-lor-de-origine/#.Wq5YV3--nIU
http://independent.md/foto-10-mancaruri-europene-pe-care-trebuie-sa-le-incerci-tara-lor-de-origine/#.Wq5YV3--nIU
http://adevarul.ro/locale/arad/secretele-celui-mai-delicios-gulas-reteta-Tinutul-secuiesc-ingredientele-cheie-celebra-mancare-ungureasca-1_56e3cd775ab6550cb8c34e24/index.html
http://adevarul.ro/locale/arad/secretele-celui-mai-delicios-gulas-reteta-Tinutul-secuiesc-ingredientele-cheie-celebra-mancare-ungureasca-1_56e3cd775ab6550cb8c34e24/index.html
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 Pâinea și produsele de panificație se consumă fără să sufere tratamente termice, de aceea atât 

condițiile de igienă impuse în procesul de fabricație, cât și cele din timpul transportului și 

comercializării trebuie să fie foarte stricte. Deoarece majoritatea produselor de panificație 

sunt neprotejate de ambalaje, comercializarea și consumul acestora se recomandă a avea loc 

în termen de 24 de ore de la fabricație, fiind scutite de indicarea termenului de valabilitate. 

Vânzătorul trebuie să folosească mănuși speciale sau clești pentru manipularea produselor 

neprotejate. 

 

 

 

 REŢETA NUMĂRULUI  

 

SOMON TERIYAKI 

 

Dascălu Andrei 

Clasa a X-a D 

 
Ingrediente: 

500 g somon file (alegeți un file cât mai gros) 

 
Pentru sos: 

4 linguri sos de soia (japonez) 

3 linguri oțet de orez 

1 lingură zahăr brun 

1/4 linguriță fulgi chili 

1 linguriță rasă amidon 

1/2 pliculeț dashi (instant) 

 
Preparare: 

 Se fierbe sosul de soia, oțetul, chili și zahărul la foc mic până se dizolvă tot zahărul.  

 Se fierbe apoi la foc mediu timp de 2 minute.  

 Se adaugă amidonul dizolvat în 2 linguri apă și se mai fierbe 2 minute.  

 La final se adaugă dashi și se amestecă.  

 Sosul va deveni vâscos, ca un caramel.  

 Se lasă să se răcorească. 

 Se taie fileul de somon felii late (4 felii).  

 Se adaugă peste felii 4 linguri din sosul de mai sus și se lasă 30 minute la marinat. 

 Se pun fileurile în tava cuptorului și se coc la 100oC timp de 30 minute. 

 Se adaugă restul de sos într-o tigaie care cuprinde fileurile.  

 Se aduce la fiebere și în acel moment se adaugă somonul cu pielea în sus.  

 Se lasă să fiarbă în sos timp de 1 minut, până se va glazura pe acea parte, apoi se întorc cu 

pielea în jos și se mai lasă încă 1 minut. Sosul se va reduce mult și se va „lipi” de pește. 

 Se scot fileurile din tigaie și se servesc imediat, presărate cu susan prăjit și rondele de ceapă 

verde. Sunt bune cu spanac sotat și orez basmati.  

 

Sursă: 

https://www.e-retete.ro/retete/somon-teriyaki 

 

https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=otet%20de%20orez
https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=chili
https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=dashi
https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=chili
https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=dashi
https://www.e-retete.ro/retete/spanac-sotat-cu-susan
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 RECOMANDAREA REVISTEI 
 

TÂRGUL GASTRONOMIC „TRADIȚIA PROMOVEAZĂ TURISMUL” 

 

Apostol Cătălin 

Clasa a X-a D 

 

Joi, 22 februarie 2018, elevii claselor a IX-a D, a IX-a E și a X-a D de la Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez” au prezentat profesorilor și colegilor produsele pe care le-au preparat cu ocazia 

Târgului Gastronomic „Tradiția promovează turismul”. Ei au fost îndrumați de prof. Panait 

Georgeta și prof. Petre Daniela. 

Activitatea a fost organizată în laboratorul de gastronomie și în sala 8, deoarece s-a evitat 

aglomerația provocată de numărul mare de preparate, dar și de numărul mare al elevilor și 

profesorilor care au participat la eveniment. 

Întrucât am fost direct implicat și știu nu numai cum a fost organizat, dar și care au fost 

părerile participanților despre această activitate gastronomică, vă dau posibilitatea să admirați 

creațiile elevilor ce încearcă să se specializeze în gastronomie și care se pregătesc în acest fel pentru 

viitoarea lor profesie. Felicitări tuturor! 
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„ELEVII DE ASTĂZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE” 

 

El Yazami Ștefania 

Clasa a X-a D 

 

Pe data de 26 martie 2018, la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a avut loc competiția 

„Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”. 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” a fost reprezentat de o echipă formată din patru elevi: 

El Yazami Ștefania din clasa a X-a D, Bordea Andrei, Ioniță Petrică și Nicolau Lucian din clasa a 

X-a E, coordonați de prof. Petre Daniela. 
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Aș vrea să le povestesc tuturor colegilor care citesc revista cum a fost această zi pentru noi. 

Am ajuns la ora 8.00, ne-am dus la standul nostru și am început să îl aranjăm cu pliante, cărți de 

vizită și meniuri, dar și prăjituri. 

Am primit apoi bani de hârtie de la juriu, cu care trebuia să cumpărăm diferite produse de la 

standuri. Fiecare echipă trebuia să adune cât mai mulți bani. Echipa noastră a adunat 250 lei, 

convingând juriul și alte persoane să ne guste și să ne cumpere prăjiturile. 

La ora 12.00 ne-am adunat în amfiteatru pentru discursuri, apoi am predat juriului materialele 

promoționale și meniul cofetăriei. Până la ora 14.00 am vorbit despre cofetăria noastră „Kaira”, 

despre modul de preparare al prăjiturilor și am făcut multe facturări cu restul firmelor. 

La ora 15.00 a venit momentul mult așteptat, cel al premierii. Am luat PREMIUL I la 

secțiunea Cel mai bun negociator. 

A fost foarte interesant. Cu această ocazie ne-am dezvoltat aptitudinile de a comunica, 

negocia, factura etc. Ne-am făcut mulți prieteni, astfel încât abia aștept următoarea activitate a firmei 

noastre de exercițiu, cofetăria „Kaira”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LALELE ȘI SPINI 

 

Sper că ați observat că încercăm permanent să schimbăm rubricile revistei și să ne adaptăm 

dorințelor elevilor. După ce am introdus rubrica tinerelor talente, a venit rândul unei alte noi rubrici, 

în care vom încerca să dăm exemple pozitive și negative din școala noastră. Vom oferi un buchet de 
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lalele celor care merită recunoștința noastră, a membrilor cercului „Valahia”, pentru că lalelele 

înfloresc primăvara, așa cum a înflorit și s-a dezvoltat cercul nostru până a lansat revista „Timp și 

spațiu”, la 1 iunie 2017. Și vom oferi spini acelora care nu tratează cu seriozitatea corespunzătoare 

munca tuturor acelora care încearcă să facă din activitatea desfășurată la Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez” un model de urmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom oferi buchetul de lalele doamnei director 

al Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, 

prof. Crăciun Adi-Nicoleta, pentru diplomația 

cu care „ne-a pus la muncă”. Deși programul 

nu i-a permis să participe la toate activitățile, 

concursurile, jurizările sau premierile cercului 

„Valahia”, am descoperit-o pe doamna 

director monitorizând cu atenție ultima 

expoziție pe care a realizat-o cercul, la etajul 

II al școlii, adică nu în spațiul pe care îl 

străbate de obicei. De altfel, am observat cu 

toții pe 5 decembrie 2017, la concursul local 

„Valori culturale românești” organizat de 

școala noastră, cum s-a implicat în această 

idee pornită de la cercul „Valahia” și cum a 

avut răbdarea, pe care nu mulți directori o au, 

de a sta în mijlocul participanților câteva ore, 

cât a durat activitatea.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinii sunt pentru vicepreședintele Cercului 

de istorie - geografie - turism - gastronomie 

„Valahia”, elevul Popa Ricardo-Alin din clasa 

a X-a D, pentru modalitatea pe care a găsit-o 

de a ne trage clapa la Concursul Municipal 

„Primăvară dulce Europeană”, desfășurat 

miercuri, 28 martie 2018, la Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” 

București. Poate l-am fi crezut „pierit” de 

durere, dacă joi nu ar fi participat la 

activitatea sportivă desfășurată în școală, iar 

vineri seara nu ar fi fost la teatru împreună cu 

colegii. Este foarte bine că încearcă și el 

măcar acum să se implice în activități, dar... să 

privească și cum arăta locul pe care trebuia să 

îl ocupe la prezentarea de miercuri și poate 

este ceva mai serios în viitor, iar atunci când 

se înscrie la un concurs... chiar participă. 
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 TINERE TALENTE 
 

POEZIE DESPRE MAMA 

 

Socol Cristina 

Clasa a X-a C 

 

Ochii tăi ca două stele 

Citesc gândurile mele. 

Gândurile mele mute 

Vor pe tine să te-asculte. 

 

Să te-asculte cum vorbești, 

Cum m-alinți, cum mă iubești, 

C-ai fost mamă lângă mine 

Și la rău, dar și la bine. 

 

Mama mea e ca o floare, 

Frumoasă, cu suflet mare 

Și cu inima curată 

Niciodată supărată. 

 

Foaie verde și-o lalea, 

Să-ți mai spun mamă ceva: 

Tu ești tot ce îmi doresc, 

Scumpă mamă... TE IUBESC! 

Florile sunt realizate de Andrei Adriana, clasa a XI-a B 

 

 

Rezolvarea rebusului din numărul trecut: 

Orizontal :                                            Vertical: Turism 

1.Brevet 

2.Executie 

3.Compartiment 

4.Profesionale 

5.Detailista 

6.Incoming 

                         

VĂ DORIM VACANȚĂ PLĂCUTĂ, INDIFERENT UNDE O PETRECEȚI ! 


	LUMEA PE CARE O DESCOPERI

