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„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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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 

„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA !” 

 

Bulancea Ioan 

Clasa a XI-a A 

 

Sub acest generic s-a desfășurat activitatea cercului „Valahia” dedicată Zilei Naționale a 

României. Au fost organizate două concursuri, care au urmărit afirmarea spiritului național și păstrarea 

identității naționale, întrucât au vizat stimularea interesului pentru frumusețile țării și păstrarea 

tradițiilor gastronomice românești.  

-Concursul de prezentări PowerPoint „Să ne cunoaștem țara!” (Prezentare istorico-

geografico-turistică a regiunilor țării).  

Au concurat: Mihai Petre Alexandru (clasa a IX-a C), Boltașu Alexandru, Nartea Cristian, Lință 

Gabriel, Constantinescu Daniela, Dima Ștefan (clasa a X-a A), Măcrineanu Geanina, Dinicu Marius 

(clasa a X-a E), Bicher Andrei, Bulancea Ioan (clasa a XI-a A), Dobre Georgiana, Ibiș-Vasile Ionela 

(clasa a XII-a B).  

Juriul a fost format din prof. Ion Mihaela, prof. Munteanu Mihaela și elevii Pleșa Alberto, 

Ghițulescu Edward din clasa a IX-a A. Premiile au fost obținute de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Concursul gastronomic pe echipe „Sărbătorim Crăciunul românește”. 

Au participat 26 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a E, a IX-a F, a X-a C, a X-a E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL  I    Bulancea Ioan (clasa a XI-a A) 

PREMIUL  II    Măcrineanu Geanina (clasa a X-a E) 

PREMIUL  III   Dinicu Marius (clasa a X-a E) 

MENȚIUNE    Nartea Cristian și Lință Gabriel (clasa a X-a A) 
 

ECHIPA 1 

CLASA a IX-a A 

Filip Ana-Maria 

Ionaș Maria 

Obaciu Petrina 

Sailă Julia 

 

ECHIPA 2 

CLASA a IX-a A 

Dumitru Ana-Maria 

Marian Ioana 

Mihai Elena 

Mihalache Corina 

 

ECHIPA 1 

CLASA a IX-a E 

Luca Daniel 

Nohai Anamaria 

Stoian Rebeca 

 

ECHIPA 2 

CLASA a IX-a E 

Gîscă Iulian 

Oprea Maria 

Petrescu Denis 

 

CLASA a IX-a F 

Petrescu Alexandra 

Radu Mădălina 

Stan Carmen 

Tudor Georgiana 
 

CLASA a X-a E 

Călin Andreea 

Marin Raluca 

Tănase Ștefania 
 

CLASA a X-a C 

Grigore Amalia 

Jumătate Cristina 

Kuti Antonio 

Nițu Alina 

Zaltarov Alexandra 
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PREMIUL I 

ECHIPA CLASEI a X-a C 

PREMIUL II 

ECHIPA CLASEI a IX-a F 

PREMIUL III 

ECHIPA 2 din clasa a IX-a A 

MENȚIUNE 

ECHIPA 1 din clasa a IX-a A 

 

Juriul a fost compus din doamna director al Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, prof. 

Crăciun Adi-Nicoleta, doamna profesoară Cosma Florentina, domnul profesor Mirea Cosmin și elevii 

Roșu Mirela, Bordea Andrei din clasa a XI-a E. 

Au obținut premii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii coordonatori ai cercului – Bobeică Daniela, Ion Carmen, Nedelea Nicoleta, Petre 

Daniela, Stan Vasilica – au fost ajutați la realizarea cu succes a celor două activități de prof. Radu 

Roxana, prof. Teoderoiu Gabriela, prof. Coroiu Anca, prof. Stănescu Cristina, prof. Corcodel Mariana, 

ing. Muntean Constantin. 

A fost invitat corul colegiului, pregătit de prof. Stănescu Cristina, însoțit la această activitate de 

doamna profesoară Corcodel Mariana. Colegii noștri din cor au prezentat un moment artistic deosebit, 

interpretând cântece patriotice din toate regiunile României. 

Puteți vedea preparatele fiecărei echipe pe site-ul cercului: www.cerculvalahia.ro 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

BISERICA FORTIFICATĂ DE LA BIERTAN 

monument inclus în Patrimoniului Mondial UNESCO 

            

 Prof. Pandelescu Alina  

 

Biserica fortificată Biertan se află în localitatea cu același nume din județul Sibiu, la o distanță de 

70 km de Sibiu pe DJ 141 și la 20 km depărtare de Mediaș pe DN 14 A. 

Cele mai multe surse documentare arată că anul atestării cetății este 1402, dar în documente apare 

încă din anul 1283 sub numele de Berthelm. Majoritatea cercetătorilor plasează începuturile 

construcției bisericii de tip gotic târziu pe la 1500. Ca dovezi pentru datarea de la începutul secolului al 

XVI-lea sunt și blazoanele lui Ladislau al II-lea și Ioan Zapolya, aflate deasupra portalului de vest din 

biserică. 

Construcția bisericii s-a încheiat probabil în același timp cu finalizarea sistemului de fortificație. 

În jurul anului 1486 este menționată cetatea printr-un hrisov al regelui Matei Corvin, care eliberează de 

serviciul militar o treime din bărbații apți de luptă din Biertan, pentru a rămâne să apere biserica-cetate. 

Ansamblul arhitectural este format din biserica evanghelică din centru, trei ziduri de apărare, șase 

turnuri construite în ziduri și trei bastioane. 

Biserica evanghelică este construită în formă de hală, fiind cea mai mare de acest fel din 

Transilvania. Inițial un lăcaș de cult catolic, datorită migrației sașilor din secolele XII-XV, biserica a 

devenit evanghelică, credincioșii luterani fiind majoritari. Dintre elementele ce o recomandă să fie 

declarată Patrimoniu Mondial UNESCO în 1993 trebuie amintite amvonul, cel mai mare existent într-o 

biserică, format dintr-o singură piatră turnată din marmură, precum și altarul impresionant, cu 28 de 

icoane pictate, unde este înfățișată viața lui Isus și a  Fecioarei Maria. 

    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Altarul din Biserica Biertan                                                                            Ușa sacristiei  

 

De departe se detașează impozanta ușă a sacristiei. Sacrista este încăperea unde se păstrează 

obiecte preoțești și de cult într-o biserică catolică. Aici erau adăpostite, în vremea năvălitorilor, 

obiectele cele mai de preț ale satului. De fapt, sistemul de închidere al ușii e cel care atrage atenția. Este 

un sistem acționat de o cheie și o manivelă. Cheia închide patru mecanisme, iar manivela alte 

cincisprezece. Ușa a fost premiată la Paris în anul 1900 pentru unicitatea acestui mecanism. 

De asemenea, toate privirile sunt ațintite asupra impozantei orgi, situată la „înălțime”, cu un 

sistem funcțional, după repetate restaurări. Conform celor spuse de către ghidul acestui lăcaș de cult, 

are 1290 de tuburi și două claviaturi. Nu putem omite steagurile bine păstrate, chiar dacă peste ele au 

trecut vremuri grele. Sunt acele steaguri ale breslelor din sat, știut fiind faptul că pe aceste meleaguri au 

funcționat adevărate „corporații” meșteșugărești. Pot fi amintite steagul croitorilor, al rotarilor, al 

țesătorilor, al pielarilor, al cismarilor etc.  
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Turnurile din zidurile de apărare aveau funcționalitate diversă. Astfel, Turnul Catolic din latura 

estică stă mărturie în toleranța religioasă a acelor vremuri, unde creștinii catolici puteau să-și 

desăvârșească actul de rugăciune. Alături de acest turn mai sunt Turnul cu Ceas, Turnul Mausoleului, 

Turnul Primăriei, Turnul Slăninii, Turnul Țesătorilor. 

Turnul Catolic                                    Turnul cu Ceas                                Turnul Primăriei 

               

Bastioanele, trei la număr, aveau rol de apărare a cetății. Este impresionant bastionul unde se află 

„închisoarea matrimonială”. Se povestește că aici erau închise perechile care nu se mai împăcau. Așa 

că, pentru două săptămâni, cei doi erau închiși. Ei aveau la dispoziție doar o farfurie, o lingură, o cană, 

un pat. Astfel, erau obligați să le împartă, să comunice. Se spune că în 300 de ani, în localitate doar un 

cuplu s-a despărțit.  

                Închisoarea  matrimonială                                                    Zidurile de apărare  

 

Zidurile de apărare au grosimi impresionante și înălțimi diferite, ce ajung și la 8 m (al doilea zid, 

cu stâlpi proptitori și arce de rond). Ele separă biserica de curți interioare și se păstrează din acea epocă. 

Originaliatea acestei biserici, fortificațiile bine păstrate, arhitectura caselor din Biertan, 

obiceiurile săsești bine păstrate au făcut ca această localitate să fie înscrisă pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO în anul 1993.  

 

Bibliografie: 

     https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_fortificat%C4%83_din_Biertan 

     https://comunabiertan.ro/ 

     foto din arhiva personală  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_fortificat%C4%83_din_Biertan
https://comunabiertan.ro/
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

TASTY AND HAPPY HALLOWEEN 

 

Baciu Laura 

Bulancea Constantin 

Clasa a XI-a A 

 

Joi, 31 octombrie 2019, Cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia” a organizat un 

concurs de postere și un concurs gastronomic cu tema „TASTY AND HAPPY HALLOWEEN”. 

La concursul de postere au participat 36 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a G, a X-a A, a 

XII-a D și a XII-a F. Am vrea să îi numim pe toți, mai ales că este vorba de mulți colegi din clasele a 

IX-a, care au dat dovadă de curaj și ambiție, „luptând” pentru premii cu elevii claselor a XII-a, dar vă 

lăsăm plăcerea să urmăriți site-ul cercului și expoziția de la etajul 1, unde veți găsi lucrările 

participante. 

Juriul, format din prof. Simina Andora, consilier proiecte și programe, și elevii Bălăneanu 

Andreea, Socol Cristina, Mihai Petrina, Calangiu Mihai, Mihai Robert, Soare Mădălin, Sterie Alin 

(clasa a XII-a C), a avut o misiunea grea, nu numai prin numărul mare de lucrări ce au trebuit notate, ci 

și pentru că au fost foarte greu de departajat. 

Au obținut premii: 

 

 

 

La concursul gastronomic, organizat pe echipe, au participat clasele a IX-a F, a XI-a A, a XI-a D, 

a XI-a E și a XII-a D. 

Echipele au fost formate din: 

PREMIUL I 

Al Monakkal Samer (clasa a XII-a D) 

Eremiea Leonard (clasa a XII-a F) 

PREMIUL II 
Ionaș Maria (clasa a IX-a A) 

PREMIUL III 
Sailă Julia (clasa a IX-a A) 

Iliuță Iulia (clasa a IX-a A) 

MENȚIUNE 
Filip Ana-Maria (clasa a IX-a A) 

Bîrsan Elena (clasa a IX-a A) 

Călin Ioana (clasa a IX-a B) 

Ioniță Geanina (clasa a IX-a B) 

CLASA a IX-a F (coordonată de prof. Radu Roxana) 

Barbu Elena, Bratu Cristina, Carol Denisa, Popescu Melania, Preda Laura 
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Juriul a fost compus din doamna director al Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, prof. 

Crăciun Adi-Nicoleta, doamna director adjunct, prof. Ticulescu Despina, domnul profesor Mirea 

Cosmin și elevele Bălăneanu Andreea și Vâciu Ionela din clasa a XII-a C. 

Premiile obținute: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA a XI-a A (coordonată de prof. Stan Vasilica) 

Baciu Laura, Bulancea Ioan, Mătușică Nicolae, Samoilă Ionuț 

 

CLASA a XI-a D (coordonată de prof. Cosma Florentina) 

Codiță Cristina, Mihalache George, Preda Răzvan, Zamfir Alexandru 

 

CLASA a XI-a E (coordonată de prof. Petre Daniela) 

Daia Maria, Ion Elena, Ghimiș Mihaela, Roșu Mirela 

 

CLASA a XII-a D (coordonată de prof. Nedelea Nicoleta) 

Dobre Beatrice, Iurcu Andreea, Petcu Gabriel, Pîrlea Cristian 

 

PREMIUL I – Clasa a IX-a F 

PREMIUL II – Clasa a XII-a D 

PREMIUL III – Clasa a XI-a A 

MENȚIUNE – Clasa a XI-a D 
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TRADIȚII, OBICEIURI ȘI SUPERSTIȚII DE HALLOWEEN 

 

Prof. Bobeică Daniela-Cristina 

 

 

Ziua de 31 octombrie este cunoscută de 

câțiva ani buni și în România ca ziua de 

Halloween sau Sărbătoarea tuturor sfinților. 

Sărbătoarea de Halloween este de origine 

celtică fiind introdusă în alte țări de imigranții 

irlandezi ai Statelor Unite ale Americii. Celții 

credeau că în data de 31 octombrie spiritele 

intrau în comunicare cu cei vii și coborau pe 

pământ. Oamenii se deghizau în monștri și 

ieșeau pe străzi pentru a face mult zgomot și 

astfel, credeau ei, speriau spiritele rele. 

Cu ocazia sărbătorii de Halloween, în America a apărut și s-a dezvoltat o adevărată industrie a 

accesoriilor macabre: măști, costume de vampiri, schelete, diavoli, fantome etc. Nelipsiții dovleci 

scobiți au devenit un obicei reprezentativ de Halloween și au menirea de a alunga spiritele rele. Copiii 

se costumează și merg la colindat, din casă în casă, gazdele fiind obligate să îi primească și să le dea 

bomboane, altfel riscă să fie speriați de către participanți. 

Românii au împrumutat parțial această sărbătoare, în sensul că nu respectă întocmai tradițiile 

originale. Pentru noi Halloween-ul este un prilej de joacă și carnaval care ne ajută să ne eliberăm de 

problemele cotidiene și de griji. 

Printre superstițiile de Halloween se numără: 

 Dacă o fată necăsătorită punea, în noaptea de Halloween, sub pernă o floare de rozmarin și un 

bănuț de argint, își visa sortitul. 

 

 Dacă se întâmpla ca, în noaptea de Halloween, să auzi pași sau zgomote în spate, nu trebuia să 

te întorci fiindcă se spunea că este un spirit venit de pe lumea cealaltă pentru a te lua cu el. 

 

 În noaptea de Halloween se foloseau alune pentru vrăji, fiindcă diavolul era considerat 

culegător al acestor fructe. 

 

 Celebra lumânare aprinsă în dovleac  avea menirea de a ține spiritele rele la distanță. 

 

 Dacă în noaptea de Halloween vedeai un păianjen prin casă însemna că spiritul unei persoane 

dragi te veghea. 

 

 Dacă băteau clopotele în noaptea de Halloween spiritele și fantomele s-ar fi speriat. 

 

Halloween-ul a devenit, în ultimii ani, o sărbătoare cunoscută în toată lumea. 

 

Sursa:  

https://www.traditii-superstitii.ro/traditii-obiceiuri-si-superstitii-de-halloween/ 
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 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

CRĂCIUN ÎN RUSIA 

 

Bicher Andrei 

Clasa a XI-a A 

 

 

În Rusia, Crăciunul este sărbătorit pe 7 ianuarie, potrivit 

tradiției bisericii creștin ortodoxe de rit / stil vechi, ce 

continuă a se conforma vechiului calendar iulian.  

După revoluția bolșevică din 1917, Crăciunul a fost 

interzis pe cuprinsul întregii Rusii, împreună cu alte 

importante sărbători creștine, întrucât doctrina marxist-

leninistă statua că religia este „un drog al poporului”. 

 

 

În prezent, nașterea lui Iisus Hristos este celebrată în stil mare, rușii adunându-se în Ajunul 

Crăciunului în bisericile și catedralele încărcate de mireasma amețitoare de tămâie și icoane străvechi 

ale sfinților ortodocși. Diversele mâncăruri și ritualuri legate de Crăciun dau o notă de voioșie și 

sfințenie, de reînnoire și reîmprospătare, acestui mare eveniment creștin. 

Una dintre cele mai sfinte tradiții rusești este asociată cu postul și mâncarea din Ajunul 

Crăciunului. Se spune că postul nu încetează până în seara ajunului ori până când nu apar, în aceeași zi, 

primele stele pe cer. De îndată ce apare prima stea pe bolta cerească, festivitățile de Crăciun nu întârzie 

să înceapă. Rușii numesc această masă „cina sfantă”. Familiile se adună în jurul mesei în onoarea 

copilului Iisus pe cale a se ivi pe lume. Se așterne o față de masă albă, imaculată, simbolizând scutecele 

Sfântului Prunc. În mijlocul mesei se așează o înaltă și albă lumânare și o pîine rotundă. 

Cina debutează cu o rugăciune către Domnul spusă de capul familiei. Se rostește o rugăciune de 

mulțumire pentru binecuvântările anului trecut, urmată de una dedicată lucrurilor bune ce urmează a 

veni în noul an. La final, capul familiei spune „Hristos s-a născut!”, iar cei din jurul său îi răspund 

„Slavă Lui!”  

Gospodina casei îi binecuvântează pe toți pe creștetul capului cu miere sub forma unei cruci, 

zicând, „În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, fie să aveți dulceață și multe lucruri bune în 

viață și în noul an”.  

După această binecuvântare, fiecare membru al familiei ia câte o bucată de pâine, pe care o 

înmoaie mai întâi în miere și apoi în mujdei de usturoi. Mierea simbolizează dulceața vieții, iar 

usturoiul amarul ei. Urmează servirea „sfintei cine”, la încheierea căreia nu se spală niciun vas, ci se 

desfac cadourile de Crăciun. Toată lumea merge apoi la biserică, de unde revine între 2 și 3 dimineața. 

Cu prilejul sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos, vecinii și membrii familiei se vizitează reciproc, 

mergând din casă în casă, ospătându-se, tratându-se cu băutură și cântând colinde de Crăciun cât este 

ziua de lungă. 

 

Bibliografie : 

https://ro.scribd.com/doc/46521579/traditii-rusia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciunul_%C3%AEn_Rusia 

http://sagia.ro/en/2017/12/21/craciunul-in-rusia/ 
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CONCURS DE CREAȚIE „CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS”  

 

Marian Antonia 

Mihalache Corina 

Clasa a IX-a A 

 

Echipa de creație a cercului, coordonată de doamna profesoară Ion Carmen-Mihaela, a organizat, 

pe data de 10 octombrie 2019, concursul de creație „Călătorie în Univers”. 

Au participat, cu un număr de 61 lucrări, 55 de elevi: 3 elevi din clasa a IX-a A, 24 elevi din clasa 

a IX-a B, 12 elevi din clasa a IX-a D, 10 elevi din clasa a IX-a G, 1 elev din clasa a X-a A, 4 elevi din 

clasa a X-a E și 1 elev din clasa a XII-a G. 

Numărul mare de elevi participanți este datorat și doamnelor profesoare de geografie Pandelescu 

Alina și Munteanu Mihaela, care au implicat elevii din clasele a IX-a în acest proiect. 

Juriul, format din prof. Vasile Adriana, prof. Cosma Florentina și elevii Aprodu Andreea, 

Grigoraș Alexandra, Dănăcică Mario, Neagu Ruben, Paraschiv Alexandru, Eremiea Leonard, Nițu 

Cristian, Bratu Mihai din clasa a XII-a F, a apreciat originalitatea creației, impresia artistică și calitatea 

tehnică. 

Premiile au fost obținute de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL I – Tudose Andreea (clasa a IX-a D) și Dorobanțu Alexandra (clasa a X-a E) 

PREMIUL II – Mavrodineanu Andreea (clasa a X-a E) 

PREMIUL III – Răileanu Delia (clasa a IX-a A) 

MENȚIUNE – Măcrineanu Geanina (clasa a X-a E) 
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

MOLDOVA 

 

Bulancea Ioan 

Clasa a XI-a A 

 

Frumuseţile naturale, istorice şi culturale ale Moldovei au atras atenţia a milioane de turişti străini 

de prin toate colţurile lumii. Aceştia vin pe meleagurile mioritice pentru a descoperi noi locuri 

fascinante. Moldova are farmecul ei, deoarece aici predomină spiritualitatea şi tradiţionalismul specific 

traiului românesc. Natura a fost darnică cu acest ţinut şi nu a făcut economie privind splendoarea şi 

unicitatea cadrelor naturale, astfel încât te poți bucura de munţi frumoşi şi primitori, de oraşe pline de 

monumente istorice şi de oameni calzi şi blânzi. 

Moldova rămâne fermecătoare prin peisajele sale pitorești, prin viața simplă de la sat și prin 

multitudinea de tradiții și obiceiuri păstrate din generație în generație. Spectacolul prilejuit de marile 

sărbători, explozia de culoare și de veselie, dansurile și cântecele populare fac din această regiune a 

țării o destinație perfectă pentru vacanțele din orice anotimp. 

În regiunea Moldovei există numeroase rezervații și monumente ale naturii, zone naturale de 

interes național. Mănăstirile din nordul Moldovei (Voroneț, Humor, Moldovița, Probota) au fost incluse 

în patrimonial mondial UNESCO în anul 1993. Sunt construcţii ce datează de sute de ani şi nu 

încetează să fascineze pe vizitatori cu elemente arhitecturale rustice şi fresce deosebite.  

Moldova este și locul unde vei găsi practicându-se cele mai vechi datini şi obiceiuri româneşti, 

alături de tehnici speciale privind meşteşuguri transmise din generaţie în generaţie (olărit, tâmplărie, 

pictura etc). Manifestările artistice și sărbătorile populare tradiționale din tot cursul anului aduc în 

atenția publicului larg spiritul viu, autentic al acestor meleaguri, prin portul popular, cântece și dansuri, 

obiceiuri străvechi. 

Crăciunul și Anul nou sunt printre cele mai frumoase sărbători din Moldova. Ele readuc pacea și 

bunăstarea tuturor celor care le sărbătoresc. 

 

 

Surse: 

https://www.vilaroz.com/obiceiuri-si-traditii-moldovenesti 

http://acasalaromani.ro/category/traditii-si-obiceiuri/moldova-si-bucovina-traditii-si-obiceiuri/ 

http://www.romania-travel-guide.com/atractii/traditii-locale/traditii-si-obiceiuri-din-moldova.html 

 

 

 

http://www.romania-travel-guide.com/atractii/traditii-locale/traditii-si-obiceiuri-din-moldova.html
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CONCURS DE FOTOGRAFIE „BUCUREȘTI ÎN CULORILE TOAMNEI” 

 

Ionaș Maria 

Ghițulescu Edward 

Clasa a IX-a A 

 

Concursul de fotografie „București în culorile toamnei” s-a desfășurat vineri, 15 noiembrie 2019. 

Au participat 19 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a G, a X-a B, a X-a C, a X-a E, a XI-a B, a 

XII-a F, cu 31 de fotografii. 

Tematica a fost una care a inspirat gustul estetic și gândirea creativă a multor elevi, ce s-au 

bucurat din plin de participare. 

Juriul a fost compus din prof. Cosma Florentina și elevii Dobre Beatrice, Chiriță Adrian, Pîrlea 

Andrei, Pereanu Roberto, Crețu Marius, Băluță Ștefan și Al Monakkal Samer din clasa a XII-a D. 

 

Au obținut: 

 

PREMIUL  I  Căpitanu Mihaela (clasa a X-a C) 

 

PREMIUL  II  Jișa Ana-Maria (clasa a IX-a B) 

 

                          Barbu Mihai (clasa a X-a B) 

 

PREMIUL  III  Ionaș Maria (clasa a IX-a A) 

 

MENȚIUNE  Călin Andreea (clasa a X-a E) 

 

                        Condurache Vlad (clasa a IX-a G) 

 

PREMIU SPECIAL   Crețu Eugen-Daniel (clasa a XII-a F) 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

 

PREZENTARE „ÎN MEMORIA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI” 

 

Oprică Mihail 

Sailă Julia 

Clasa a IX-a A 

 

Una dintre multele activități ale cercului „Valahia” din acest semestru a avut loc miercuri,            

9 octombrie 2019, când elevi din clasele a IX-a A, a X-a A și a XII-a D au participat la o activitate 

dedicată victimelor Holocaustului. 

 

Au realizat o temeinică cercetare a surselor istorice și o scurtă cronologie a Holocaustului în 

Europa şi România, prin intermediul prezentărilor Power Point, elevii Lință Gabriel din clasa a X-a A 

și Dascălu Ioan-Andrei din clasa a XII-a D.  

Colegii lor au ascultat cu interes evocarea evenimentelor petrecute în timpul celui de Al Doilea 

Război Mondial și au discutat despre atrocitățile comise în numele științei. 

Au dezbătut această tragedie ce nu trebuie uitată, deoarece se spune că peste şase milioane de 

evrei au fost ucişi în camerele de gazare, în lagărele de concentrare naziste, împuşcaţi şi îngropaţi în 

uriaşe gropi comune.  
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

Moldovai Romina 

Clasa a IX-a E 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pentru că în această lună este ziua României, cel mai indicat ar fi să discutăm, de câte ori avem 

ocazia, despre poporul român și despre limba română. 

Dacă nu știați .... 

 Cel mai lung cuvânt în limba română se află pe locul 3 în topul cele mai mari cuvinte din 

Europa. 

 Este vorba despre un cuvânt greu de pronunțat întrucât are 44 de litere: 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză. 

 Limba română este singura limbă europeană în care se poate face o propoziție completă 

formată din 8 cuvinte ce conțin doar vocale: „Oaia aia e a ei, eu o iau.” 

 Limba română conține și câteva grupuri de cuvinte care pot fi citite de la stânga la dreapta 

și de la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul: „Ele fac cafele.” 

 Aproape 40% din totalul cuvintelor din vocabularul limbii române provin din franceză și 

italiană.  

 Avem și 3 cuvinte care ne reprezintă tradițiile în patrimoniul cultural UNESCO: „dor”, 

„doină”, „colind”. Cuvintele „dor” și „doină” nu pot fi traduse cu exactitate în altă limbă. 

 Singurul cuvânt din DEX care conține grupul de litere „abc” este „abces”. 

Sper că aceste mici curiozități vă incită să citiți mai multe despre poporul român și limba română. 

   

 

Sursa:  

https://www.dictie.ro/ 

https://jurnalspiritual.eu/opt-ganduri-despre-limba-romana/ 

 

 

 

 

https://www.dictie.ro/
https://jurnalspiritual.eu/opt-ganduri-despre-limba-romana/
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CE ȘTIȚI DESPRE AURORELE POLARE? 

 

Prof. Bobeică Daniela-Cristina 

 

Aurora polară este provocată de ciocnirea unor particule încărcate electric - electroni - din 

magnetosferă cu atomi din straturile superioare ale atmosferei terestre, de la altitudini de peste 80 km. 

Cea de la polul nord se numeşte auroră boreală, iar aurora australă este cea de la polul sud.  

Culoarea aurorei depinde de atomul cu care se întâlnesc electronii şi de altitudinea unde se 

întâmplă ciocnirea. Aurorele verzi şi roşii au loc la altitudini mai mari, iar cele albastre, mov sau roz au 

loc la altitudini mai mici. 

Aurorele au loc tot timpul anului, însă ele pot fi observate cel mai bine între lunile septembrie-

martie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse : 

http://www.romaniatv.net/fenomen-spectaculos-aurora-boreala-in-forma-cifrei-trei-pe-cerul-suediei-

foto_58141.html#ixzz5Xfd4TgBa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Auror%C4%83_polar%C4%83#/media/File:Polarlicht_2.jpg 

https://www.proalpin.ro/blog/top-3-locuri-din-lume-unde-aurora-boreala-danseaza/ 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 

 

Mircea Radu 

Clasa a XII-a D 

 

Sărbătorită pe 26 septembrie, această zi ne-a adunat în fiecare an pentru a recita și a cânta în 

limbile pe care le învățăm la școală.  

Anul acesta, doamnele profesoare de limbi străine Corcodel Mariana, Stănescu Cristina, Tudosiu 

Mădălina și Vătui Paula au organizat o activitate foarte interesantă, menită să îi ajute pe colegii din 

clasele a IX-a să înțeleagă cât de importantă este învățarea unei limbi străine. Există numeroase 

oportunități pentru persoanele care vorbesc o limbă străină, cum ar fi un loc de muncă mai bine plătit, 

posibilitatea de a cunoaște oameni interesanți sau de a-ți îmbogăți cunoștințele generale cu informații 

pe care le poți obține singur despre alte țări ce pot fi vizitate sau unde îți poți căuta de lucru. 

Pentru elevii din clasele a IX-a a fost organizat concursul „Cine știe, câștigă!”. Au participat 

echipe formate din doi elevi, care au răspuns la întrebări în limba franceză și limba engleză. 
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CONCURS ŞI SIMPOZION LOCAL  

„SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ!” 

 

Moldovai Romina 

Clasa a IX-a E 

 

Miercuri, 6 noiembrie 2019, la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” s-a desfășurat proiectul 

local „Să descoperim împreună România autentică!”, coordonatorii proiectului fiind doamnele 

profesoare Florea Mihaela și Petre Daniela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acest eveniment au participat și elevi din alte școli ale sectorului 5, cum ar fi de Colegiul 

Economic „Viilor”. 
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Au avut loc următoarele secțiuni: 

 

1.Concurs de prezentări PowerPoint „Să ne cunoaștem țara!”. Prezentările au fost făcute și susținute în 

trei limbi: limba română, limba engleză şi limba franceză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Prezentare gastronomică „Tradiții și obiceiuri la români!”. Au fost pregătite tot felul de mâncăruri 

tradiționale românești - sarmale, colivă, cozonac, plăcinte cu mere și dovleac, fasole etc - cu care elevii 

au participat la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Concurs de poezii şi eseuri „România frumoasă şi mândră din sufletele noastre”. 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

 

 

MUZEUL NAȚIONAL „DIMITRIE GUSTI” 

 

Baciu Laura-Nicoleta  

Clasa a XI-a A  

 

 

 

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” este 

denumirea atribuită, prin Hotărârea Guvernului României 

nr. 742/2003, art. 18, instituției ce purta numele de 

Muzeul Satului, o creație a folcloristului și sociologului 

Dimitrie Gusti. Muzeul a fost inaugurat la 10 mai 1936, 

în prezența regelui Carol al II-lea al României, iar pentru 

public, pe 17 mai 1936, fiind în prezent una dintre cele 

mai mari atracții turistice ale Bucureștiului.   

  

 

În România, ideea creării unui muzeu în aer liber se 

înfiripă încă din cea de-a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea. În 1867, Alexandru Odobescu a propus 

prezentarea, în cadrul Expoziției Universale de la 

Paris, într-un pavilion special amenajat, a unor 

monumente de arhitectură populară.        

 

 

 

Muzeul Satului este una dintre principalele atracții ale 

capitalei, fiind promovată ca atare și pentru atragerea 

turiștilor străini. El este amplasat într-o zonă verde, pe 

malul Lacului Herăstrău. Din Parcul Regele MIhai există 

două porți de acces în muzeu: Poarta Miorița și Poarta 

Transilvania. Atmosfera este mai mult cea a unui parc 

natural decât a unui muzeu, fiind reconstituite aproape 

toate elementele ce puteau aduce aminte de vremurile de 

demult.  

 

 

 

Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_al_Satului_%E2%80%9EDimitrie_Gusti%E2

%80%9D 
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CONCURS DE JURNALISM „BUCUREȘTI, MICUL PARIS” 

 

Stan Maria-Carmen 

Clasa a IX-a F 

 

Concursul de jurnalism „București, micul Paris” s-a desfășurat luni, 11 noiembrie 2019. Au 

participat 10 elevi: Marian Antonia, Mihalache Corina, Popescu Silvia, Ghițulescu Edward din clasa a 

IX-a A, Stan Maria din clasa a IX-a F, Baboi Luiza, Dima Ștefan, Nartea Cristian din clasa a X-a A, 

Baciu Laura din clasa a XI-a A și Simion Andrei din clasa a XII-a D. 

Juriul, alcătuit din prof. Ion Mihaela, prof. Munteanu Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta și elevii 

Năstase Tania, Dragomir Amalia, Iusein Melisa, Petrache Gabriela, Tuli Liliana, Ioniță Petrică din 

clasa a XII-a E, a apreciat lucrările participante cu note de la 1 la 10.  

Au obținut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cred că participarea la concurs a fost o experiență plăcută pentru toți. Atât eu, cât și colegii din 

clasa a IX-a A, după cum am aflat la festivitatea de premiere, am învățat nu numai cum trebuie scris un 

articol, dar am trăit și emoțiile concursului. Ne întrebam dacă articolele noastre vor fi plăcute de juriu. 

Eu am citit revista „Timp și spațiu”, pentru a realiza un articol ce doream să fie apreciat și premiat. Îmi 

dau seama că am mult de învățat, însă îmi doresc să devin unul dintre redactorii revistei în viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL  I  Simion Andrei (clasa a XII-a D) 

 

PREMIUL  II  Dima Ștefan (clasa a X-a A) 

 

PREMIUL  III  Nartea Cristian (clasa a X-a A) 

 

MENȚIUNE  Mihalache Corina (clasa a IX-a A) 

 

                        Baciu Laura (clasa a XI-a A) 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

 

TRADIȚII GASTRONOMICE ROMÂNEȘTI 

 

Moldovai Romina 

Clasa a IX-a E 
         

Bucătăria tradițională românească este denumirea pe care o poartă rezultatul sintetizării, în timp, 

a gusturilor și obiceiurilor gastronomice specifice poporului român. Ea este diversă, cuprinde 

nenumărate obiceiuri și tradiții culinare, mâncăruri specifice, împreună cu obiceiuri provenite prin 

intersectarea culturii gastronomice cu tradiții ale altor popoare, cu care poporul român a intrat în 

contact de-a lungul istoriei.  

Bucătăria românească cuprinde atât bucate de zi cu zi cât și preparate speciale de sărbătoare. 

Bucatele românești sunt preparate atât din legume, cereale, uleiuri vegetale, lapte, produse lactate, cât 

și din carne și subproduse din carne. Un loc aparte îl au dulciurile, plăcintele, dulcețurile. 

Bucătăria din Ardeal a suferit 

de-a lungul istoriei influenţa 

bucătăriei austro-ungare. În această 

regiune a țării se foloseşte mult 

slănina afumată, bine pregătită, 

care se consumă în timpul anului, 

chiar şi vara, fie ca atare, fie 

folosită la prepararea diferitelor 

mâncăruri. Ardelenii mănâncă 

mult, cu multe calorii, dar şi 

muncesc. Sunt învăţaţi cu coasa, cu 

zilele de arşiţă din vară, dar şi cu 

vânturile reci şi aspre de iarnă. 

 

Bucătăria moldovenească 

este compusă în principal din 

alimente tradiționale europene, 

cum ar fi carne de vită, carne de 

porc, cartofi, varză și diferite 

cereale. Cel mai cunoscut fel de 

mâncare din această bucătărie este 

mămăliga. Aceasta este o fiertură 

de făină de porumb, servită adesea 

ca un acompaniament pentru 

tocănițe și preparate din carne sau 

cu brânză de vaci, smântână și 

șorici de porc. 

 

 

Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/ 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 

ACTIVITĂȚILE CERCULUI ÎN SEMESTRUL al II-lea 

 

Bordea Andrei 

Clasa a XI-a E 

 

Având în vedere că semestrul I se termină, iar noi intrăm în vacanță, este momentul să ne gândim 

la ce va urma atunci când ne vom reîntoarce la școală. 

Pe site-ul cercului puteți citi despre toate activitățile pe care le-am desfășurat, însă este foarte 

important să ne pregătim pentru semestrul al II-lea. Sunt convins că voi, toți membrii cercului 

„Valahia”, doriți, ca și mine, să continuăm activitățile și în semestrul următor. De aceea este foarte 

important să ne reamintim ce vom face când ne revedem la școală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂ AȘTEPT LA ACTIVITĂȚI! 

În luna ianuarie 

Expoziție „Mica Unire în documente și fotografii” 

 

În luna februarie 

Expoziție gastronomică „Ziua iubirii la români” 

Prezentare „Descoperă și tu România de poveste” 

 

În luna martie 

Concurs „Mărțișor – fantezie și savoare” 

Expoziție gastronomică „Preparate culinare pascale” 

În luna aprilie 

Concurs de eseuri „De ce plânge pădurea?” 

Concurs „Eco parada 2020” 

 

În luna mai 

Concurs de cultură generală „Europa de azi” 

Expoziție „Autenticitatea satelor în imagini” 

Concurs de desene „Spune NU fumatului!” 

 

 În luna iunie 

Concurs de afișe „STOP poluării!” 
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 REŢETA NUMĂRULUI  

 

 

PUI PIRI-PIRI 

 

Dobre Beatrice-Elena 

Clasa a XII-a D 

Ingrediente: 
6-8 pulpe inferioare de pui 

6-8 linguri sos piri-piri 

1/2 lămâie 

2-3 linguri ulei 

1 linguriță boia dulce 

1 linguriță usturoi granulat 

1 linguriță fulgi de ceapă uscată 

1 linguriță oregano uscat 

1/2 linguriță ghimbir pudră 

1/2 linguriță sare 

1/2 linguriță chili 

 

 

Mod de preparare:  
 

 În mașina de cafea se macină toate ingredientele pentru condiment. 

 Se adaugă peste ele uleiul și sucul de la lămâie.  

 Se amestecă bine. 

 Se toarnă condimentul peste pulpe și se masează bine.  

 Se lasă câteva ore să se marineze. 

 Se dau pulpele la cuptor, la 22
0
C, pentru circa 45 minute, până sunt perfect coapte. 

 Se scot pulpele într-un bol și se toarnă sosul piri-piri peste ele.  

 Se amestecă până sunt acoperite de sos. 

 Se servesc imediat, cât sunt calde.  

 Sosul care se va forma pe fundul bolului, prin amestecarea sucului lăsat de pui cu sosul piri-piri 

este delicios. 

 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-retete.ro/retete/sos-piri-piri
https://www.e-retete.ro/util/definitie.html?term=chili
https://www.e-retete.ro/retete/sos-piri-piri


 TINERE TALENTE 

 

Vă propunem un afiș realizat de elevul Dima Ștefan (clasa a X-a A), care încearcă să își dezvolte 

talentul de a lucra pe calculator diferite materiale. Era cel mai activ membru al cercului până la 

începutul acestui an școlar. Sperăm să ramână așa, așteptăm alte materiale și propuneri de activități pe 

care să le desfășurăm împreună.  

 

 
REDACȚIA 

vă urează 

VACANȚĂ PLĂCUTĂ ! 
 


