REDACTOR COORDONATOR,
Prof. Nicoleta-Doina Nedelea

REDACTOR-ŞEF,
Prof. Vasilica Stan

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT,
Prof. Carmen-Mihaela Ion
REDACTORI GASTRONOMIE:
Prof. Daniela Petre
Laura-Nicoleta Baciu (clasa a XI-a A)
Romina-Georgiana Moldovai (clasa a IX-a E)
Andrei Bordea (clasa a XI-a E)

REDACTORI TURISM:
Prof. Daniela-Cristina Bobeică
Beatrice Predescu (clasa a IX-a E)
Gabriel-Daniel Ilie (clasa a X-a E)
David Alecu (clasa a IX-a E)

FOTOREPORTERI:
Marius Munteanu (clasa a X-a A)
Julia Sailă (clasa a IX-a A)
Edward Ghițulescu (clasa a IX-a A)
Alberto Pleșa (clasa a IX-a A)

REDACTORI ISTORIE-GEOGRAFIE:
Prof. Roxana Radu
Maria-Carmen Stan (clasa a IX-a F)
Ioan Bulancea (clasa a XI-a A)
Gabriel Lință (clasa a X-a A)

„Timp şi spaţiu” este o publicaţie trimestrială, cu
apariţie în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie,
având ca obiectiv major realizarea unui spaţiu de
manifestare a creativităţii elevilor care sunt membri ai
cercului de istorie-geografie-turism-gastronomie
„Valahia”, profesorilor şi elevilor Colegiului Tehnologic
„Grigore Cerchez” București ce doresc să devină
colaboratori ai cercului, dar şi un spaţiu pentru
diseminarea exemplelor de bună practică.
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DESCOPERĂ ROMÂNIA!
TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB
CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC
DESTINAŢII TURISTICE
CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
ŞTIAŢI CĂ?....
SURPRIZELE NUMĂRULUI
LA PAS PRIN BUCUREȘTI ...
TRADIŢII GASTRONOMICE
RECOMANDAREA REVISTEI
TINERE TALENTE
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CĂLĂTORIE ÎN TIMP
CALEA AMINTIRILOR
Prof. Nicoleta-Doina Nedelea
Coordonator cerc
De pe Calea Șerban Vodă, unde se găsește Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, pășim alene pe
Calea amintirilor...
Începutul anului școlar 2016-2017... Doi profesori entuziaști (așa cum aveau să fie numiți de elevi doi
ani mai târziu consilierul psihopedagog Stan Vasilica și subsemnata...) se gândesc la o formă de desfășurare a
activităților extracurriculare... plăcută, dar mai ales utilă elevilor.
După ce s-a conturat ideea... a început etapa a
doua, căutarea unor elevi interesați de o astfel de
activitate. S-au raliat ideii 11 elevi din clasa a XI-a A
și a IX-a D, pe care o să îi și numesc, deoarece ei
sunt membri fondatori ai cercului: Mocanu Diana,
Stoicescu Camelia, Hârleșteanu Răzvan, Lifu
Cosmin, El Yazami Ștefania, Stan Viorica, Nedelciu
Ștefania, Apostol Cătălin, Paiu Mihai, Pîrlea
Cristian.
A mai durat încă o lună căutarea unui nume
reprezentativ... și până să se ajungă la cel actual au
fost trecute prin filtru o mulțime de variante.
Având o echipă managerială cu adevărat înțeleaptă, cea mai ușoară etapă a fost obținerea aprobării
Consiliului de Administrație.
Așa a luat naștere cercul de istorie-geografie „Valahia”, la data de 1 februarie 2017. Au fost stabilite și
obiectivele, urmărindu-se ca elevii:
♦să valorifice şi să amplifice cunoştinţele primite la orele de curs;
♦să dobândească o serie de cunoştinţe şi competenţe cu caracter interdisciplinar;
♦să însuşească tehnicile de cercetare a orizontului local şi să formeze deprinderi de elaborare a unor
referate, eseuri, proiecte, prezentări;
♦să dezvolte abilităţi de analiză şi sinteză a problemelor globale, abilităţi de comunicare orală şi în
scris, abilităţi de formulare şi susţinere a unui punct de vedere;
♦să dezvolte spiritul de echipă şi iniţiativele personale în cadrul unui grup;
♦să dezvolte creativitatea şi motivaţia pentru învăţare.
În luna următoare ni s-au alăturat încă 1 profesor (doamna profesoară Petre Daniela) şi 3 elevi (Preduș
Jesica, Haliandrou Eleni, Dobre Beatrice). Şi asta ne-a făcut să sperăm că vom căpăta forţe proaspete la
reorganizarea din anul şcolar următor.
Până la sfârșitul anului școlar au fost testate câteva activități organizate în școală (Concursul de desene
„Eu preţuiesc apa şi pădurea!”; Concursul de cultură generală „Cultură şi civilizaţie europeană”; Concursul
de postere „Evenimente care au schimbat lumea în ultimul mileniu”), dar și participarea la câteva concursuri
din afara școlii (Concursul multidisciplinar „Alexandru Tudor Miu” organizat de Liceul Tehnologic
Energetic Câmpina; Concursul Municipal „Primăvară dulce Europeană” de la C.T.I.A. „Dumitru Moţoc”
București; Concursul „Locuri-oameni-fapte” organizat de Liceul Energetic Târgu-Jiu; Simpozionul naţional
interdisciplinar „Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste” organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie
Gusti” Bucureşti).
Dar a fost realizat și un alt lucru foarte important... a apărut primul număr al revistei „Timp și spațiu”.
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Primele diplome obținute de membrii cercului, elevii Pîrlea Cristian și Stan Petrișor
În anul școlar 2017-2018 a crescut și numărul
profesorilor coordonatori, pentru că ni s-au alăturat doamnele
profesoare Bobeică Daniela și Ion Carmen-Mihaela, dar și al
elevilor. S-a ajuns la un număr de 58 membri. Astfel, cercul
s-a extins, devenind Cercul de istorie-geografie-turismgastronomie „Valahia”.
Au fost organizate 12 activități (Concursul de creaţie
„Călătorie în Univers”, Concursul de referate „România în
Primul Război Mondial”, Concursul de eseuri „Marea
Neagră-marea noastră”, Concursul de machete „Oraşul meu”,
Concursul de jurnalism „Bucureşti-oraşul din inima mea”,
Concursul de cultură generală „Noi suntem români!”,
Concursul „Românii şi Mica Unire”, Concursul de fotografie „Natura din sufletul meu”, Concursul
multidisciplinar „Triviador”, Concursul de creație „Felicitare pentru Ziua Mamei”, Concursul de postere
„Apa înseamnă viață!”, Concursul de eseuri „Povestea Pământului”, Concursul interdisciplinar „Să
cunoaștem planeta albastră” și „Eco-parada 2018” la care au participat 16 profesori și aproximativ 300 de
elevi.
Membrii cercului au participat și la: Simpozionul Interjudețean „Spiritualitatea și formele culturii în
epoca modernă și contemporană” organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” din Deva, Concursul
Național Interdisciplinar pe echipe „Lumea pe care o descoperi”, ediția a VII-a, Concursul Municipal
„Primăvară dulce europeană” de la C.T.I.A. „Dumitru Moţoc”, Simpozionul Naţional Interdisciplinar
„Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste” organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”
Bucureşti, Proiectul local „Valori culturale româneşti” și Proiectul Municipal „Valori culturale europene”,
inclus în C.A.E.M, organizate de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”.

Au fost publicate numerele 2 din septembrie 2017, 3 din
decembrie 2017, 4 din martie 2018 și 5 din iunie 2018 ale revistei
online „Timp şi spaţiu”, care a participat la Concursul național de
reviste școlare, unde a obținut Premiul II la faza pe sector și
Mențiune la faza municipală.
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La începutul anului școlar a fost creat și site-ului cercului, www.cerculvalahia.ro, conceput drept un
spațiu de diseminare a activităților desfășurate în cadrul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”.

În anul școlar 2018-2019, cercul a fost structurat în cinci echipe: creație, gastronomie, istorie-geografie,
publicitate și turism. Numărul membrilor a ajuns la 82, fiind coordonați de aceiași 5 profesori.
Au fost organizate 17 activități (Concursul „Călători în spațiul cosmic”, Expoziția culinară „Lecția de
educație gastronomică”, Concursul de fotografie „Orașe turistice”, Concursul de jurnalism „Bătrânul și maiestuosul
București la începutul secolului XX”, Expoziția „Centenarul Marii Uniri în imagini”, Concursul de eseuri „România în
100 de cuvinte”, Concursul gastronomic „Preparate culinare”, Concursul „Datini, tradiții și obiceiuri românești”,
Expoziția culinară „Ziua iubirii la români”, Concursul de afișe „Obiective geografice și istorice din România”,
Concursul de creație „Mărțișoare ecologice”, Concursul gastronomic „Mărțișoare culinare”, Expoziția

„Promovarea turismului românesc”, activitatea „Oaza din Cerchez”, Concursul de fotografie „A doua față a
Bucureștiului”, „Eco-parada 2019”, Concursul de cultură generală „Europa de azi”). La aceste activități au
participat un număr de 350 elevi și 26 profesori.
Membrii cercului au participat și la: Proiectul „YEEI! – Antreprenoriat la Puterea Tinerilor”, Youth
Entrepreneurship & Employability Initiative fiind un program implementat în 2018-2019 de United Way
Romania și Asociația ROI, finanțat de United Way Worldwide prin generozitatea Citi Foundation, Proiectul
Municipal „Valori culturale europene” organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Simpozionul
Naţional Interdisciplinar „Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste”, ediţia a VIII-a, organizat de
Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București.
Au fost redactate numerele 6, 7, 8, 9 și numărul aniversar ale revistei „Timp și spațiu”. Și în acest an
școlar, revista a obținut MENȚIUNE pe municipiu la Concursul de reviste școlare.
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Membrii echipei de publicitate, participanți la Proiectul „YEEI! – Antreprenoriat la Puterea Tinerilor”,
au creat un nou logo al cercului și au schimbat fundalul site-ului.

Începutul anului școlar 2019-2020 ne-a adus un mare număr de membri noi. În acest moment am ajuns
la 97 de membri.
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Evoluția numărului membrilor cercului „Valahia”
în perioada 2016-2020
Evoluția numărului membrilor cercului evidențiată grafic mai sus dovedeşte uriaşul potenţial de care
dispunem în realizarea unor activităţi extracurriculare, prin care putem contribui la descoperirea talentelor şi
dezvoltarea abilităţilor elevilor. Dorinţa lor de a participa la astfel de activități nu trebuie ignorată, însă cea
mai bună desfășurare are loc într-un cadru organizat, astfel încât să existe mai multe persoane implicate, care
să poată împărţi sarcinile, așa cum am constat noi în decursul anilor.
Întrucât citiți un număr aniversar dedicat celor 3 ani de activitate a cercului, propunerea noastră este să
vă prezentăm în principal articole care au descris activități desfășurate de-a lungul acestor ani în cadrul
cercului de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia” și au fost publicate în cele 11 numere ale revistei
„Timp și spațiu” apărute până în prezent.
Autorii acestor articole sunt elevi și foști elevi ai colegiului, pentru că trebuie menționat faptul că unii
dintre aceștia sunt încă elevi, alții au absolvit, iar alții s-au transferat la alte școli.
Sperăm că drumul amintirilor va fi plăcut, iar elevii care citesc aceste rânduri vor înțelege că
participarea la activități îi ajută să dobândească cunoştinţe, îndemânări, aptitudini, să dezvolte creativitatea,
spiritul de echipă şi iniţiativele personale în cadrul unui grup.
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PRIMUL PREMIU OBȚINUT

Am publicat în primul număr al revistei „Timp şi
spaţiu”, chiar în cadrul acestei rubrici, un articol despre
inginerul, profesorul şi arhitectul Grigore Cerchez.
Prezentarea PowerPoint care a stat la baza acestui
articol realizat de elevul Pîrlea Cristian-Andrei a obţinut
MENŢIUNE la Concursul Interjudeţean „Oameni-LocuriFapte” organizat de Liceul Energetic Târgu Jiu, judeţul
Gorj.

GRIGORE CERCHEZ
INGINER, PROFESOR ŞI ARHITECT
Cristian-Andrei Pîrlea
clasa a XII-a D
Povestea Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” începe odată cu secolul al XX-lea, când Ecaterina
şi Emanoil Pache Protopopescu, primar al Bucureştiului între anii 1888-1891, pun bazele clădirii, în anul
1908. Din anul 1926, clădirea intră în posesia Camerei de Comerţ şi Industrie, care va înfiinţa aici o Şcoală
de Arte şi Meserii în anul 1931, funcţională până la instaurarea regimului comunist. Profilul tehnic este
păstrat şi în perioada comunistă prin înfiinţarea unei Şcoli de ucenici care va funcţiona între 1966-1976, apoi
a Liceului Industrial „Autobuzul”.
În anul 1998 numele liceului este schimbat în „Grigore Cerchez”, unul dintre celebrii arhitecţi din
România anilor 1900-1920, ca o recunoaştere a meritelor pe care le-a avut în construirea şi renovarea clădirii.

Placă de la aniversarea unui secol de existenţă
(fotografie de Cosmin Lifu)
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Grigore Cerchez s-a născut pe 5 octombrie 1850 şi a decedat în anul 1927. Este cunoscut ca inginer,
profesor şi arhitect român.
Tatăl său, maiorul Pandele Cerchez (1813-1859), era fiul ispravnicului de Prahova Scarlat Cerchez.
Mama, Elisa Lahovary (1828-1903), era fiica clucerului Iancu Lahovary din Râmnicu Vâlcea. În anul 1960,
după moartea tatălui, când viitorul arhitect avea doar 10 ani, se mută cu mama şi cei patru fraţi în Bucureşti.
Între 1866-1870 urmează cursurile liceale în Paris, apoi École Centrale des Arts et Manufactures de
la Paris între 1870-1873.
A marcat istoria arhitecturii româneşti, realizând lucrări în stil neoclasic, eclectic, neogotic,
neoromânesc sau brâncovenesc.
inginer-arhitect:
-în perioada 1874-1879 a ocupat funcţia de inginer-şef al Capitalei;
-membru al Societăţii de arhitecţi şi ingineri în 1876;
-membru al Societăţii Politehnice în 1876;
-realizează Planul de sistematizare al oraşului cu ocazia canalizării
Dâmboviţei în anul 1883;
-arhitect al Ministerului Lucrărilor Publice în anul 1891;
-preşedinte al Societăţii Arhitecţilor Români între 1913-1918.
organizator al serviciilor unor instituţii publice:
-primar interimar al Bucureştiului în perioada aprilie-mai şi 1 august21 noiembrie 1886;
-membru în Consiliul de Administraţie al C.F.R. şi Societăţii
Române de Construcţii şi Lucrări Publice în anul 1889;
-Director general al Poştelor între 1905-1908.
profesor:
-primul curs de mecanică elementară la Şcoala Militară în 1875;
-profesor de geodezie, tehnologie şi construcţii la Şcoala de Poduri şi Şosele între 1880-1920;
-profesor la Şcoala Superioară de Arhitectură în 1897.
expert:
-membru în Comisia Tehnică Consultativă a Ateneului între 1886-1888;
-membru în Comisia Monumentelor Istorice în 1900, 1913-1927;
-membru al juriului concursului Gării Centrale în anul 1892.
Pregătirea şi bogata experienţă în construcţii au făcut să îndeplinească cu succes numeroase funcţii:
inginer-arhitect, organizator al serviciilor unor instituţii publice, restaurator, profesor, expert.
Conform „Monitorului Comunal al Primăriei Bucuresci” din 14 decembrie 1886, Grigore Cerchez face
parte din Consiliul Comunei, fiind ales, prin vot secret, ajutor de primar.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Monitorul_Prim%C4%83riei_Bucure%C
8%99ti_1886-12-14%2C_nr._49.pdf)
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În ziua de 26 februarie 1891, în localul Serviciului tehnic al primăriei bucureştene, 24 de arhitecţi,
printre care s-a aflat şi Grigore Cerchez, au decis înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români.
În cadrul primului congres al tuturor arhitecţilor din România, care a avut loc între 25-26 februarie
1916, au fost urmărite: crearea unui Consiliu Superior de Arhitectură; instituirea unui regulament pentru
concursurile publice pentru proiectele de clădiri „de orice gen”; reglementarea şi unificarea serviciilor de
arhitectură ale statului, judeţelor şi comunelor; încredinţarea proiectelor de arhitectură numai arhitecţilor din
România; expertizele judiciare referitoare la clădiri să fie atribuite numai arhitecţilor; renunţarea la
proiectele-tip pentru clădirile mai importante, care puteau fi întocmite pentru lucrările de mai mică anvergură
şi importanţă. A fost chiar desemnată o comisie alcătuită din 10 arhitecţi, care să întocmească memoriile
corespunzătoare acestor revendicări, printre aceştia fiind şi Grigore Cerchez.
Grigore Cerchez este cel care a realizat
proiectul de canalizare a Dâmboviţei, extinderea
Palatului Regal de la Cotroceni şi amenajarea
interioarelor lui, dar şi construcţia de şcoli,
reşedinţe private, chiar monumente funerare.
„Prima lucrare edilitară de mari proporţii
în Bucureşti a fost rectificarea şi adâncirea
cursului
Dâmboviţei.
Planurile
fuseseră
întocmite de arhitectul Grigore Cerchez”, afirmă
Constantin C. Giurescu în Istoria Bucureştilor.
(http://1.bp.blogspot.com/_kwi-UZY3as/SaKBKEBkE1I/AAAAAAAABWg/
BPaU7DsMotI/s400/Dambovita.jpg)
Arhitectul Grigore Cerchez a reconceput aripa nordică a Palatului Cotroceni în stil naţional romantic,
adăugând o sală mare, cu o terasă deasupra şi două foişoare cu coloane. Marele salon alb (Marele salon de
recepţii) a luat naştere la iniţiativa Reginei Maria şi a fost obţinut din comasarea a două încăperi de
dimensiuni mai reduse: Salonul de recepţii (stil Garnier Opera) şi Marea Sufragerie (stil renaştere franceză),
cea în care s-a semnat la 14-27 august intrarea României în Primul Război Mondial. În Salonul Cerchez sunt
expuse piese de mobilier specifice artei spaniole.

Palatul Cotroceni
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/35/Palatul_Cotroceni.jpg)

Salonul Cerchez
(http://www.muzeulcotroceni.ro/viziteaza/
poze_tur_virtual/09_salon_cerchez.jpg)
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Numele său este legat de Şcoala Superioară de Arhitectură (1912-1927), Academia de Studii
Economice (a participat la proiectare în anul 1913), Teatrul Comedia, actual Odeon (1911), Castelul
Cantacuzino din Bușteni (1911), Casa Dissescu de pe Calea Victoriei (1910-1912), faţada Muzeului Național
de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (1904-1908), vila numismatului Mihail C. Suțu din Constanța, Casa
Lahovary (1906-1919).
Casa arhitectului Grigore Cerchez s-a aflat pe Calea Victoriei colţ cu strada Sevastopol, în perioada
comunistă aici fiind sediul Uniunii Artiştilor Plastici din România. A fost afectată de cutremurul din 1977,
fiind apoi demolată.

Casa arhitect Grigore Cerchez
(https://bucurestiulmeudrag.ro/img/photos/s1920/58366438-67b0-4dbb-aaab-4cfe592b13d5.jpg)

Bibliografie:
Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureştilor, Editura Vremea, Bucureşti, 2009.
http://www.grigorecerchez.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Cerchez
http://arhivadearhitectura.ro/arhitecti/grigore-cerkez/
http://arhitectura-1906.ro/2016/12/societatea-arhitectilor-romani-si-statutul-arhitectului/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Monitorul_Prim%C4%83riei_Bucure%C8%99ti_188
6-12-14%2C_nr._49.pdf
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DESCOPERĂ ROMÂNIA!

PARCUL CAROL
Lifu Cosmin
Absolvent 2018
Primăvara, când natura se redeşteaptă, nori negri şi grei se adună deasupra Parcului Carol din
Bucureşti, situat în apropierea zonei centrale, panorama pe care ţi-o oferă esplanada monumentală
descoperind privirii silueta impunătoare a Palatului Parlamentului.
Parcul a fost amenajat pe Dealul Filaretului, între anii 1900-1906, după planurile arhitectului francez
Eduard Redont, fiind inaugurat pentru a sărbători 40 de ani de domnie a regelui Carol I şi 25 de ani de regat.
Cândva, aici se întindeau renumitele podgorii ale Bucureştiului, viile unde familiile se întâlneau să strângă
strugurii gustoşi. Astăzi, îndrăgostiţii străbat parcul cu pas agale, urmărind mulţimea copiilor care se joacă.

Parcul Carol
(Fotografie realizată de Cosmin Lifu)
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Peisaje naturale, alei sinuoase asfaltate, pante, scări, conifere, foioase, arbuşti, flori, toate te îndeamnă
parcă să încerci a afla trecutul acestor locuri. Se spune că aici ar fi existat o clădire veche ce a slujit drept
tribună unor luptători pentru libertatea poporului, ca Bălcescu, fraţii Goleşti sau Heliade şi de atunci i-ar fi
rămas numele de „Câmpul Libertăţii”.
Se mai spune că locul unde a fost construit Mausoleul ar fi blestemat, pentru că aici a existat frumoasa
clădire a Palatului Artelor în care funcţiona Muzeul Militar, clădire ce a ars în anul 1938, a fost afectată apoi
de cutremurul din anul 1940, urmând să fie demolată în 1943. Parcul a fost complet reamenajat în perioada
comunistă, când a purtat numele de Parcul Libertăţii. Palatul Artelor şi cascada care se afla în faţa lui au fost
înlocuite cu monumentul construit între anii 1959-1963, numit „Monumentul eroilor luptei pentru libertatea
poporului şi a patriei, pentru socialism” la inaugurarea din data de 30 decembrie 1963, numele fiind schimbat
în „Memorialul Eroilor Neamului” în anul 2006. Se pare că mausoleul a fost aproape de a fi demolat în anul
2004, pentru a se construi aici Catedrala Mântuirii Neamului.
O evoluţie sinuoasă a avut şi Mormântul Ostaşului Necunoscut, amplasat în anul 1923 în faţa Palatului
Artelor, monument ridicat în memoria celor care s-au jertfit în Primul Război Mondial pentru întregirea
neamului românesc. În anul 1958 este demontat şi mutat la Mausoleul de la Mărăşeşti, apoi readus în Parcul
Carol în anul 1991, dar, pentru că în mausoleul conceput ca o necropolă se aflau înhumaţi dr. Petru Groza,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ştefan Gheorghiu, Leontin Sălăjan, a fost amplasat provizoriu până în anul 2006,
când a avut loc reamplasarea sa pe locul iniţial.
Istoria zbuciumată a acestui minunat colţ de natură nu te împiedică să admiri cadrul natural deosebit,
prospeţimea, verdeaţa, monumentele, renumitele fântâni şi statui, dar şi cuplurile îndrăgostite sau copiii cu
biciclete, cu role, tinerii, vârstnicii care se plimbă în această oază de linişte. Dacă este foarte cald şi soarele
pârjoleşte totul în calea lui, ai parte de umbră şi răcoare. Dacă ai spirit filozofic, poţi medita citind ceea ce
este scris pe podul care traversează lacul din zona centrală a parcului: „Cu toţii suntem în şanţ, dar unii dintre
noi privesc la stele”.

Cosmin Lifu
Fotograful cercului „Valahia”
(Fotografie realizată de prof. Nicoleta Nedelea)
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB
ZIUA PORŢILOR DESCHISE VĂZUTĂ DIN LABORATORUL DE GEOGRAFIE
Marius Niculae
Absolvent 2018
Am aflat că pe data de 12 mai este Ziua Porţilor Deschise. Doamna profesoară de istorie ne-a
comunicat că Cercul de istorie-geografie „Valahia” va organiza, în laboratorul de geografie, un concurs de
cultură generală „Cultură şi civilizaţie europeană”, la care vor participa echipe ce reprezintă clasele a XI-a
din şcoala noastră. Concursul era organizat pentru data de 9 mai, Ziua Europei, dar, pentru că s-a ivit această
ocazie şi vom avea mai mult timp la dispoziţie, se organizează de Ziua Porţilor Deschise. Nu avem nevoie de
pregătire pentru concurs, ne-a spus dânsa, pentru că întrebările vor fi din cunoştinţele pe care le-am obţinut la
istorie şi geografie până în clasa a XI-a.
Am hotărât cu colegii mei care va fi echipa, dar în ziua concursului m-am trezit singur în laboratorul de
geografie, colegele care trebuiau să fie în echipa clasei a XI-a B fiind ocupate cu o altă activitate. Deşi mi s-a
propus să fac echipă cu colegi din alte clase, care fac parte din cerc, am hotărât să particip singur. Şi nu îmi
pare rău. Am câştigat PREMIUL I .
Concursul a fost distractiv, dar în acelaşi timp şi dificil. Am acceptat fără discuţie să particip la această
activitate. Ceea ce am văzut în laboratorul de geografie m-a convins chiar să mă înscriu în cercul de istoriegeografie. Colegii din cerc au realizat expoziţii cu lucrările făcute de elevii şcolii noastre pentru diferite
activităţi organizate de doamna profesoară Nicoleta Nedelea. Au organizat, imediat după înfiinţarea cercului,
un concurs de postere, afişe, desene pe tema „Eu preţuiesc apa şi pădurea”, pentru a sărbători Ziua Mondială
a Apei şi Luna Pădurii. Expoziţia realizată cu lucrările elevilor care s-au înscris la concurs a fost vizitată de
elevii care au fost în şcoala noastră cu ocazia Zilei Porţilor Deschise. Au fost rugaţi să participe la jurizarea
lucrărilor. Mă uitam la ei ce încântaţi o urmau pe preşedinta cercului, Diana Mocanu, elevă în clasa a XI-a A,
pentru a vizita expoziţia şi a da note lucrărilor expuse.
M-am bucurat foarte mult că, singur, am reuşit să obţin premiul I la acest concurs, dar cred că bucuria
va fi mai mare anul viitor, când voi participa şi eu la concursuri şi activităţi organizate de Cercul „Valahia”.
Cercul de istorie-geografie „Valahia” vă prezintă activităţile de la Ziua Porţilor Deschise.
Expoziţiile...
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Echipele participante la concursul „CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ”, întrebările, premiile...

Echipa clasei a XI-a A

Echipa clasei a XI-a B

Echipa clasei a XI-a C

Echipa clasei a XI-a F

Întrebările
14

Probele concursului:
CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ
„Cultură şi civilizaţie europeană”
PROBA NR.1: ALEGE RĂSPUNSUL CORECT
(1p / fiecare răspuns corect)
PROBA NR.2: COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIA
(5p / fiecare răspuns corect)
PROBA NR.3: DESCOPERĂ ŢARA UNDE SE AFLĂ ...
(5p / răspuns corect)
PROBA NR.4: ÎNTREGEŞTE TEXTUL
(10p)
PROBA NR.5: COMPLETEAZĂ CUVINTELE CARE LIPSESC
(1p / fiecare cuvânt)
PROBA NR.6: RECUNOAŞTE STEAGUL...
(5p)
PROBA NR.7: PROBA CONTRACRONOMETRU
(1p / fiecare stat, capitală, instituţie)
BARAJ: RĂSPUNDE LA ÎNTREBARE
(5p / fiecare răspuns corect)

Premianţii
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VIZITATORI...

În laborator

Vizitând expoziţia şi acordând note lucrărilor
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CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC
CONCURS DE FOTOGRAFIE „NATURA DIN SUFLETUL MEU”
Petrică Ioniță
Clasa a XII-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:

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

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

Andrei Adriana (clasa a XI-a B)
PREMIUL III

Ciufu Valentina (clasa a XI-a D)
MENȚIUNE

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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DESTINAŢII TURISTICE
CONCURS DE ESEURI „MAREA NEAGRĂ-MAREA NOASTRĂ”
Daniela Bilibicescu
Absolvent 2019
Cercul „Valahia” a sărbătorit Ziua Internațională a Mării Negre, pe data de 31 octombrie 2017, prin
organizarea concursului de eseuri „Marea Neagră-marea noastră”.
La concurs au participat 52 de elevi din clasele a X-a D, a X-a G, a XI-a B, a XI-a D, a XII-a A, a XII-a
B, a XII-a C și a XII-a F.
Juriul a fost format din prof. Nedelea Nicoleta-Doina și elevii Cușcă Alina, Stan Ioana, Arapu Gabriel,
Marin Daniel din clasa a XII-a F.
Au obținut premii:
PREMIUL I - Haliandrou Eleni din clasa a XII-a B și Didaie Beatrice din clasa a XI-a B.
PREMIUL II - Dobre Beatrice și Petcu Gabriel din clasa a X-a D.
PREMIUL III - Mărunțelu Mirela din clasa a XII-a B și Crăciun Denisa din clasa a XI-a B.
MENŢIUNE - Mihai Silvia din clasa a XII-a C și Beloiu Mihaela din clasa a XII-a B.
Vă invităm să citiţi lucrările participante la concurs pe site-ul cercului.
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CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
CONCURS MULTIDISCIPLINAR „TRIVIADOR”
Răzvan Hârleșteanu
Absolvent 2019
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, 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 PREMIUL II
Echipa 2 - Stoicescu Andreea, Sandu Andreea, Gheorghe Narcisa
Echipa 3 - Mocanu Diana, Preduș Ionela-Jesica, Lifu Cosmin PREMIUL III
Echipa 4 - Lăzărescu Ionuț, Silișteanu Alexandru, Dorobanțu Mihai MENȚIUNE
Echipa 5 - Dumitrache Issabelle, Degan Zizi, Baciu Florentina
Echipa 6 - Apostolache Marius, Cristescu Alexandru, Lupu Marian PREMIUL I

Cred că ne va fi dor de aceste frumoase activități!
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ŞTIAŢI CĂ?....
SITE-UL CERCULUI ARE REDACTORI NOI
Alex-Andrei Tamaș
Clasa a XI-a A
Întrucât elevii care actualizau site-ul
cercului „Valahia” au terminat clasa a XII-a,
ei au predat aceasă responsabilitatea clasei a
IX-a A.
Astfel, Răzvan Hârleșteanu, Cosmin
Lifu, Alexandru Silișteanu, responsabili
până acum cu gestionarea site-ului, au avut
o lungă, interesantă și productivă discuție cu
Luis-Marcus Constantinescu, Ana-Maria
Colța, Ionuț Bamboi, Ștefan Dobre, IonuțAlexandru Turcu și subsemnatul. Dacă eram
puțin speriați atunci când ni s-a oferit ocazia
să utilizăm cunoștințele de specialitate,
pentru că suntem elevi la specializarea
matematică-informatică, după discuția cu
colegii mai mari ne-au pierit temerile. Abia
așteptăm să preluăm activitatea cu adevărat,
să ne implicăm în scrierea știrilor și plasarea
lor pe site.

ACTIVITĂȚILE CERCULUI „VALAHIA” VĂ DEZVOLTĂ TALENTUL
Prof. Daniela-Cristina Bobeică
În viaţă, fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din experienţele
zilnice.
Informarea ajută la îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe din domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, artei,
literaturii, iar formarea stimulează gândirea creatoare, inteligenţa, spiritul novator, dezvoltarea intelectuală,
cultivă talente, valori morale, spiritul de cooperare, sociabilitatea etc.
Cercul „Valahia” reunește elevi cu interese şi afinităţi comune într-o formă de activitate la care
participă din proprie dorinţă.
Scopul creării cercului a fost scoaterea elevilor din zona lor de confort, din sălile de clasă și motivarea
de a participa la activități și proiecte educaționale prin care să se remarce tinere talente din diferite domenii.
Activitățile cercului „Valahia” au un caracter opţional; sunt activităţi care corespund intereselor,
aptitudinilor, înclinaţiilor elevilor, iar conţinuturile lor reprezintă expresia căutărilor, opţiunilor şi invenţiei
acestora, solicitându-i diferenţiat şi divers.
În cadrul cercului, elevii, coordonați de profesori, desfășoară diferite activități, participă la concursuri,
la diverse proiecte educative și chiar editează un site și o revistă de istorie-geografie-turism-gastronomie.
Colectivul de coordonatori sunt pasionați de meseria lor și, implicându-se activ în acest proiect, își
doresc să contribuie la dezvoltarea sistemului educațional.
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SURPRIZELE NUMĂRULUI
DOI CUNOSCUȚI JURNALIȘTI ÎN LABORATORUL NOSTRU DE GEOGRAFIE
Luis-Marcus Constantinescu
Transferat
Adrian-Marin Chiriță
Clasa a XII-a D
Pe data de 10 mai 2018, am primit vizita domnilor Virgil Munteanu și Florin Saiu de la ziarul
„Evenimentul zilei”, care ne-au prezentat proiectul Fundației Nadia Comăneci „Scrie istorie! RO-mândria”,
desfășurat în contextul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.
Putem spune că am fost inițiați în scrierea gazetărească, am învățat genurile jurnalistice și am aflat care
sunt stilurile de redactare. Totodată am primit și invitația de a vizita redacția ziarului „Evenimentul zilei”.
Vă prezentăm genurile jurnalistice pe care ni le-a expus domnul Virgil Munteanu, directorul executiv al
publicației. Îi mulțumim pentru că a avut bunăvoința și răbdarea de a ne îndruma să realizăm articole mai
bune, mai documentate și mai diverse ca gen jurnalistic. Ne vom strădui să punem în practică ceea ce am
învățat.

ȘTIREA este un articol care prezintă fapte concrete, fără păreri personale.
Trebuie să ofere răspunsuri la întrebările cine?, ce?, când?, unde?, de ce?,
cum? ... a făcut.
RELATAREA constituie o știre detaliată, care prezintă pe larg o informație
sau un eveniment.
REPORTAJUL este o poveste pe care o spune reporterul.
INTERVIUL reprezintă transcrierea unei discuții dintre jurnalist și un
interlocutor important.
EDITORIALUL se referă la exprimarea unei opinii ce pornește de la un
subiect de actualitate.
PORTRETUL este un articol care prezintă răspunsul la întrebările cine este?
și cum este? personajul despre care se scrie.
ANCHETA urmărește un subiect controversat, de interes general, dar
presupune multă muncă de documentare, dweoarece se bazează pe documente
și declarații oficiale.
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Pe data de 14 iunie, articolele elevilor Constantinescu Luis-Marcus din clasa a IX-a A, Mircea Radu
din clasa a X-a D, Butnaru Gabriela, Ciufu Valentina și Miu Raluca din clasa a XI-a D, coordonate de
doamnele profesoare Florea Mihaela, Nedelea Nicoleta, Stan Valentina și Tudosiu Mădălina, au fost trimise
Fundației Nadia Comăneci.
Toate aceste articole au fost publicate pe nadiacomaneci.eu și pe evz.ro. Le puteți citi accesând:
https://www.nadiacomaneci.eu/scrie-istorie-ro-mandria/articole-ro-mandria/
http://evz.ro/scrie-istorie-ro-mandria.html
Am răspuns și invitației de a vizita sediul publicației „Evenimentul zilei”. Am fost în vizită de lucru pe
26 iunie 2018. Am văzut cum arată redacția unui ziar, cum se scriu știrile, cum se paginează. Am văzut locul
unde lucrează ziariștii și unde au loc ședințele de redacție. Vizita a fost caracterizată drept interesantă,
instructivă și importantă de către participanți. Așa pare să fie, având în vedere că meseria se fură... Vom
vedea în anul școlar viitor dacă am învățat ceva util, deoarece elevii care au luat parte la această vizită vor fi
noii redactori ai revistei „Timp și spațiu”.

Fotografii din arhiva cercului
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LA PAS PRIN BUCUREȘTI ...
CONCURSUL DE JURNALISM
„BĂTRÂNUL ȘI MAIESTUOSUL BUCUREȘTI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX”
Andreea Bălăneanu
Transferată
Organizat de Cercul „Valahia” pe data de 27 noiembrie 2018, s-a făcut remarcat prin participarea unor
elevi din clasele a IX-a A, a X-a A, a X-a D, a XI-a B, a XI-a D și a XII-a D și prin lucrările deosebite (care
vor fi publicate începând din numărul viitor în rubrica La pas prin București....). Juriul a fost format din
doamnele profesoare Pandelescu Alina și Rădoi Eugenia, doamna bibliotecar Pavelescu Corina și elevii
Konyha Roxana, Lăcătuș Mari, Mihai Petrina, Radu Liviu, Socol Cristina, Vâciu Ionela, Bălăneanu Andreea
(clasa a XI-a C).
Premiile obținute:
PREMIUL I
Vasile Eduard (clasa a IX-a A)
Mircea Radu (clasa a XI-a D)
PREMIUL II
Colța Anamaria-Mihaela (clasa a X-a A)
PREMIUL III
Dobre Ștefan (clasa a X-a A)
Turcu Ionuț (clasa a X-a A)
MENȚIUNE
Băluță Ștefan (clasa a XI-a D)
Și ... ca să vă facem curioși ... vă prezentăm și câteva din lucrările care vor fi publicate.

Fotografii din arhiva Cercului „Valahia”
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TRADIŢII GASTRONOMICE
ZIUA IUBIRII LA ROMÂNI
Dobre Alexandra
Clasa a X-a D
Cercul „Valahia” a dat startul activităților din semestrul al II-lea pe data de 14 februarie 2019, când
doamna profesoară Petre Daniela a organizat cu elevii clasei a IX-a D o expoziție culinară cu tema „Ziua
iubirii la români”.
Expoziția a fost reușită, preparatele fiind pregătite cu dragoste. De aceea au și fost apreciate de toți
profesorii participanți la activitate, mirați în primă fază de aspectul și gustul lor, poate și pentru că nu se
așteptau ca elevii din clasa a IX-a să prepare astfel de bunătăți.

Fotografii realizate de prof. Petre Daniela
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RECOMANDAREA REVISTEI
CONCURS GASTRONOMIC „MĂRȚIȘOARE CULINARE”
Andreea Bălăneanu
Transferată
Pe data de 8 martie 2019, clasele a XI-a C și a XI-a D au demarat o întrecere care să dovedească buna
lor pregătire în domeniul turism și alimentație, dar... și cum stau cu creativitatea și spiritul de echipă.
Concursul organizat între cele două clase a constat în realizarea unor prăjituri, cât mai originale ca
aspect, dedicate zilei de 8 Martie.
Echipa clasei a XI-a C a fost alcătuită din Bălăneanu Andreea, Constantinescu Alexandra și Vâciu
Ionela.

Echipa clasei a XI-a D a fost formată din Dobre Beatrice, Iurcu Cătălina, Sârbu Nicoleta, Vlad
Nicoleta, Al Monakkal Samer, Chiriță Adrian, Vasile Alexandru.
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Juriul, compus din prof. Doncu Nina, prof. Iacob Honorinne, prof. Ion Carmen-Mihaela, prof. Lican
Sânziana, prof. Pandelescu Alina, prof. Petre Daniela, prof. Pușcaș Gabriela, prof. Radu Roxana, prof.
Simion Doina, prof. Boboc Constantin, a apreciat „mărțișoarele culinare” în funcție de: creativitate, aspect
comercial, gradul de dificultate în realizare, gust. Membrii juriului au acordat note de la 1 la 10 fiecărui
preparat.

După calcularea punctajului, clasa a XI-a C a obținut o medie de 96 de puncte, iar clasa a XI-a D o
medie de 96,4 puncte.
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TINERE TALENTE

BUCUREȘTI
CENTRUL VECHI
Rusu Denise
Absolventă 2018

CERCUL DE ISTORIE-GEOGRAFIE-TURISM-GASTRONOMIE „VALAHIA”

ÎȚI DORIM VIAȚĂ LUNGĂ, MULȚI MEMBRI ȘI MULTE REUȘITE !
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