REDACTOR COORDONATOR,
Prof. Nicoleta-Doina Nedelea

REDACTOR-ŞEF,
Prof. Vasilica Stan

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT,
Prof. Carmen-Mihaela Ion
REDACTORI GASTRONOMIE:
Prof. Daniela Petre
Corina-Ionela Mihalache (clasa a X-a A)
Romina-Georgiana Moldovai (clasa a X-a E)
Carmen-Maria Stan (clasa a X-a F)

REDACTORI TURISM:
Prof. Daniela-Cristina Bobeică
Fabiana-Andreea Ion (clasa a IX-a D)
Alexandra-Ionica Badea (clasa a IX-a D)
Alexandru-Mihai Petre (clasa a X-a C)

REDACTORI ISTORIE-GEOGRAFIE:
Prof. Roxana Radu
Loredana-Maria Andrei (clasa a IX-a B)
Ilinca-Maria Simion (clasa a IX-a B)
Ioan-Constantin Bulancea (clasa a XII-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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CĂLĂTORIE ÎN TIMP

CONCURS DE ESEURI
„ROMÂNIA DIN SUFLETELE NOASTRE”
Ionuț-Constantin Bulancea
Clasa a XII-a A
«Cercul „Valahia” a sărbătorit Ziua Națională a României organizând concursul de eseuri
„România din sufletele noastre” la începutul lunii decembrie. Au participat 15 elevi din clasele a IX-a
B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F.
Juriul a fost format din prof. Mihaela Florea, prof. Daniela Bobeică, prof. Carmen Ion, prof.
Vasilica Stan și președintele cercului, elevul Ioan-Constantin Bulancea (clasa a XII-a A).»
Am citat din articolul scris de membrii echipei de publicitate a cercului, care se ocupă de site-ul
www.cerculvalahia.ro.
Și dacă tot am făcut parte din juriu, m-am gândit că ar fi potrivit să selectez părerea
participanților despre țara noastră, despre mândria de a fi român și, așa cum spune denumirea
concursului, despre România din sufletele noastre.
Iată ce au scris concurenții noștri în eseurile lor:
„... avem o țară frumoasă pe care ar trebui să învățăm să o prețuim și să fim mândri că suntem români.”
Avram Ana-Maria (clasa a IX-a B)
„... sunt mândră că sunt româncă, deoarece am o țară cu o mulțime de valori, am un loc căruia îi pot
spune din tot sufletul “acasă” oriunde m-aș afla.”
Craia Andreea-Maria (clasa a IX-a B)
„În viaţa de zi cu zi, iubirea faţă de ţară se traduce printr-o muncă cinstită, prin îndeplinirea
îndatoririlor cetăţeneşti, prin respectul faţă de semeni, indiferent de naţionalitate sau etnicitatea lor. Să
iubeşti libertatea ta şi a celorlalţi, să lupţi pentru dreptatea ta şi a celorlalţi este datoria oricărui om care
îşi iubeşte patria.”
Enculescu Andreea-Ioana (clasa a IX-a B)
„... sunt mândru de țara mea, pe care o reprezint și eu la concursuri internaționale, deoarece sunt
membru al lotului național de karate. Simt mândria atunci când sunt pe podium și se cântă imnul, iar
lumea întreagă vede că România este o națiune puternică, ce nu renunță ușor.”
Frățilă David-Nicolae (clasa a IX-a B)
„România este o țară bogată, nu doar din punct de vedere al zăcămintelor naturale, ci și al culturii, al
istoriei și al artei. Este o țară minunată, ce merită vizitată.”
Nedelcu Cristina-Elena (clasa a IX-a B)
„Motivul pentru care România va rămâne în sufletele noastre indiferent de situație, nu îl reprezintă doar
peisajele, tradițiile, preparatele de care pot fi surprinși turiștii care ne vizitează țara, ci amintirile care
ne leagă de această țară, perioada copilăriei, care este cea mai frumoasă perioada din viață, de care ne
va fi dor și pe care ne-o vom aminti cu ajutorul acelor preparate „ca la mama acasa”, oriunde am fi acel
miros ne va aminti de familie, de casa în care am copilărit, de sărbătorile pe care le petreceam alături de
toți cei dragi, de patria noastră.”
Negoiță Andrea (clasa a IX-a A)
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„România, cu bune și cu rele, ne încarcă sufletele cu bunătate și iubire prin oamenii care păstrează
tradițiile străvechi, prin bunătatea oamenilor, dar și prin mâncărurile tradiționale gătite în zilele de
sărbătoare.”
Verișan Mihaela (clasa a IX-a B)
„Sunt mândră că sunt româncă, deoarece am o țară cu o mulțime de valori, am un loc căruia îi pot
spune din tot sufletul “acasă” oriunde m-aș afla, având un sentiment incomparabil de unicitate.”
Catrinescu Emanuela (clasa a IX-a F)
„... mândria de a fi român este evidențiată în mod special de limba noastră, ... sunt mândru că am ocazia
să citesc operele marilor clasici Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu...”
Aittouche Karim Alex (clasa a IX-a G)
„România, iubita noastră patrie, tărâmul peste care veghează munții înalți cu creste tăioase, cu
povârnișuri abrupte și peisaje care te lasă fără suflu, munții ... martori ai trecerii timpului, relieful viu
ce vegează asupra câmpiilor nesfârșite, câmpiile noastre unde iarba verde se împletește cu un fir de
aur atât de strălucitor și de curat încât îți orbește privirea.”
Chirvai Alexandra-Gabriela (clasa a IX-a G)
„Sunt mândru că sunt român pentru că România a dat lumii foarte multe valori și foarte multă valoare
de-a lungul timpului.”
Cristea Andrei-Mihai (clasa a X-a E)
„România este locul pe care noi toți trebuie să-l numim acasă. România este locul cu care ar trebui să
ne mândrim, aici ne-am născut, aici am crescut si am copilărit.”
Barbu Elena-Mihaela (clasa a X-a F)
„Sunt mândru că sunt român deoarece, cred eu, fac parte dintr-un neam curajos, care a luptat în
numeroase războaie cu multă mândrie. M-am născut într-o țară cu oameni gospodari, harnici, păstrători
ai tradiției, iar cei ce nu iubesc România, pot spune cu mâna pe inimă... că nu sunt demni să locuiască
în ea.”
Stoica George Mario (clasa a X-a F)
Doresc să precizez faptul că elevii care au participat la acest concurs sunt foarte talentați și au
făcut lucrări deosebite. Ba chiar pot spune că elevii cărora le-am dat nota 10 au o creativitate și o
vigilență extraordinară. Adresez felicitări atât elevilor, cât și profesorilor coordonatori pentru răbdarea
și implicarea de care dau dovadă! Faceți o treabă extraordinară!
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DESCOPERĂ ROMÂNIA!
CĂLĂTORIE ÎN BANAT
Alexandra-Ionica Badea
Clasa a IX-a D
Peisaje ce par a fi pictate de Grigorescu, locuri încărcate de istorie, obiective turistice
impresionante create de mâna omului sau de puterea fantastică a naturii, priveliști de o frumusețe ce te
lasă fără grai – toate se găsesc în regiunea pitorească a Banatului.
Cascada Bigăr, pomenită pe site-ul World Geography în lista celor mai frumoase destinații ale
lumii, este, în mod cert, cea mai frumoasă cascadă din țara noastră. Ea măsoară 8 metri în înălțime,
având un aspect foarte exotic, fiind acoperită de mușchi peste care curg șiroaiele albe de apă.
Rezervația naturală Cheile Nerei, străbătută de cele mai lungi și cele mai spectaculoase chei din
întreaga țară, acoperă o diversitate biologică extrem de mare și peisaje de o frumusețe neasemuită.
Zona a fost declarată rezervație protejată pentru a conserva frumusețile naturale unice, printre care se
numără Lacul Dracului, Lacul Ochiul Beiului și Cascadele Beușnița.
Munții Semenic au trasee turistice ce te plimbă prin peisaje foarte pitorești, în special în zona
Parcului Național Semenic-Cheile Carașului. Această arie naturală protejată de lege are parte de
fenomene carstice fantastice și de habitate naturale ce au în componență floră și faună extrem de
diversificate. Obiectivele turistice din Munții Semenic nu sunt nici ele de neglijat, acestea incluzând
diferite biserici vechi, ansambluri de mori și site-uri istorice.
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În această perioadă, vom aprecia, mai mult ca niciodată, cazarea la pensiuni mici, intime, cât mai
aproape de natură și, de ce nu, cât mai izolate. Punctul lor forte? Peisajul de vis și serviciile de calitate.
Celor care caută o escapadă de
poveste în Banat, le recomand Pensiunea
Alexandra, situată lângă localitatea
Divici, la 11 km de Baziaș, unde
Dunărea intră pe teritoriul României.
Locul oferă o piscină sezonieră în aer
liber și vedere la munte, absolut superbă.
Doar Dunărea, pe care o vei putea
admira chiar de pe șezlong, te va face să
nu crezi că ai ajuns în vreo țară exotică,
piscina fiind decorată cu palmieri, exact
ca în Spania sau Portugalia. Pentru cei
care nu vor să lenevească toată ziua pe
șezlong, proprietarii le pun la dispoziție
un teren pentru tenis, dar și biciclete ce
pot fi utilizate gratuit.
Printre obiectivele turistice de neratat aici sunt: Cheile Nerei, Cascada Bigăr (una dintre cele mai
frumoase din lume), Gaura cu Muscă și Chipul lui Decebal.

Surse:
https://blog.travelminit.ro/5-motive-turistice-sa-mergi-in-pitorescul-banat/
https://www.google.com/search?q=obiective+turistice+banat&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMp63_lYnt
AhXP6aQKHdVfAwgQ2cCegQIABAA&oq=obiective+turistice+banat&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgiLkEaABwAHgAgA
EAiAEAkgEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RouzX4zsGc_TkwXVv41A&bih=5
51&biw=1280&client=firefox-b-d#imgrc=n6vpVEU4XctvDM
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB
CONCURS DE DESENE ȘI POSTERE
„HAPPY HALLOWEEN”
Corina Mihalache
Clasa a X-a A
La sfârșitul lunii octombrie s-a desfășurat concursul de desene și postere „Happy Halloween”. Au
participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a E.
La secțiunea desene, juriul a fost compus din prof. Daniela Bobeică, prof. Vasilica Stan, prof.
Nicoleta-Doina Nedelea și elevii Romina-Georgiana Moldovai (clasa a X-a E), Ioan-Constantin
Bulancea (clasa a XII-a A).
Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I - Filip Ana Maria (clasa a X-a A)
PREMIUL II - Nițu Daniel (clasa a IX-a F)
PREMIUL III - Jugravu Daria (clasa a X-a A)
- Sanda Andreea (clasa a X-a A)
MENȚIUNE - Năstase Anne Marie (clasa a X-a A)
- Tănase Larisa (clasa a XI-a E)

La secțiunea postere, juriul a fost compus din prof. Carmen-Mihaela Ion și elevii Corina
Mihalache (clasa a X-a A), Carmen-Maria Stan (clasa a X-a F), Iulian-Gabriel Ene (clasa a X-a A).
Premiile au revenit următorilor elevi:

PREMIUL I - Iordache Bianca (clasa a IX-a B)
PREMIUL II - Manolache Alexandra (clasa a IX-a B)
PREMIUL III - Craia Andreea (clasa a IX-a B)
MENȚIUNE - Nedelcu Cristina (clasa a IX-a B)

Concursul este, din punctul meu de vedere, o contribuție la dezvoltarea elevului. Participarea ca
jurat la secțiunea postere a fost una minunată... dar grea, din simplul fapt că am avut de evaluat niște
lucrări creative, ceea ce a făcut ca totul să fie o provocare în acordarea notelor. În schimb, participarea
ca și concurent la secțiunea desene a fost pentru mine o provocare personală, pentru a-mi depăși
imaginația și a-mi dezvolta mai mult creativitatea.
Vreau să mulțumesc tuturor celor care se implică în acest proiect minunat al liceului nostru!
7

NOTA REDACȚIEI
Am hotărât să îi facem o surpriză Corinei Mihalache. Ca să dovedim că este talentată nu
numai la scris, ci și la desen, atașăm lucrarea cu care a participat la concurs.

8

CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC
CONCURS DE CREAȚIE
„DINCOLO DE NORI”
Carmen-Maria Stan
Clasa a X-a F
Pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, cercul „Valahia” a organizat la
începutul lunii octombrie concursul de creație „Dincolo de nori”, cu două secțiuni, una de desene și una
de postere. Au participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a XI-a E.
Ambele secțiuni au avut același juriu, care a fost compus din prof. Carmen-Mihaela Ion și elevii
Corina-Ionela Mihalache (clasa a X-a A), Carmen-Maria Stan (clasa a X-a F), Iulian-Gabriel Ene (clasa
a X-a A).
Criteriile pentru acordarea notelor au fost:
1.respectarea temei;
2.originalitatea;
3.impresia artistică;
4.calitatea tehnică a creaţiei.
Premiile au fost obținute de elevii:

SECȚIUNEA DESENE
PREMIUL I - Bălășcuță Maria (clasa a IX-a B)
PREMIUL II - Călin Andreea Roberta (clasa a XI-a E)
PREMIUL III - Simion Ilinca (clasa a IX-a B)
MENȚIUNE - Andronic Rebeca (clasa a IX-a B)

SECȚIUNEA POSTERE
PREMIUL I - Mănăsescu Mario (clasa a IX-a B)
PREMIUL II - Pană Bianca (clasa a IX-a B)
PREMIUL III - Craia Andreea (clasa a IX-a B)

Pentru mine, participarea în juriul concursului ,,Dincolo de nori” a fost excepțională, o uriașă
provocare.
Am descoperit mulți elevi care au talent la desen. Citind pe site despre activitățile desfășurate de
cerc în aceste condiții deosebite, de învățământ online, am descoperit că elevii claselor a IX-a au talent
nu numai la desen, au talent și la jurnalism.
De asemenea, am citit că toate diplomele și premiile obținute la concursurile organizate de Cercul
„Valahia” vor fi acordate în cadrul unei activități organizată special la sfârșitul anului școlar. Abia
aștept să îi cunosc pe colegii noștri mai mici, care sunt foarte talentați.
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DESTINAŢII TURISTICE
LAPONIA, ȚARA LUI MOȘ CRĂCIUN
Alexandru-Mihai Petre
Clasa a X-a C

Satul lui Moș Crăciun, datorită poziției sale pe frontiera polară, are condiții climatice foarte
neobișnuite și o atmosferă care este aproape ireală. Acolo, soarele de iarnă strălucește palid, noaptea
polară durează timp de aproape o lună, de la mijlocul lunii decembrie până la începutul lunii ianuarie,
în timp ce soarele stă sus pe boltă de la mijlocul lunii iunie până la începutul lunii iulie.
Datorită poziției sale geografice în apropiere de Polul Nord, timp de minim 200 zile pe an, un joc
mistic de lumină creează o atmosferă de basm. Fenomenul se datorează Aurorei Boreale, iar spectrul
luminii cerești se propagă în mănunchiuri de nuanțe verde, albastru, roșu și violet. În vechime, se
credea că această lumină este creată de vulpile polare care bat zăpada cu cozile lor, creând scântei
multicolore.
Pe lângă lumina polară, atmosfera mistică din satul lui Moș Crăciun este dată și de pădurile dese,
de râul înghețat și de faimosul munte Korvatunturi, care are aspectul unui cap cu două urechi uriașe,
prin care, în conformitate cu o legendă locală, Moș Crăciun poate auzi dorințele copiilor din întreaga
lume.
În peșterile din Laponia, adânc în subteran, conform legendei, se află atelierele de lucru în care
ajutoarele lui Moș Crăciun, elfii, fac jucării pe tot parcursul anului, pentru a fi dăruite copiilor de
pretutindeni în Ajun.
În Laponia, renii și câinii husky înhămați la sănii îi bucură pe vizitatori, purtându-i prin peisajul
de basm. Călătoria în apropiere de Cercul Polar este o atracție specială în satul lui Moș Crăciun, un
fenomen unic în sine, construit în stil etnic specific provinciei Laponia, conform proiectului Asociației
Finlandeze a Grupului Arrak Architects, compus doar din case de lemn. Satul este decorat cu mii de
lumini, ghirlande și clopoței care contribuie la atmosfera de vacanță.
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În sat există și un oficiu poștal care primește milioane de scrisori de la copiii din întreaga lume.
Moș Crăciun, în biroul său, răspunde la aceste scrisori și primește micii vizitatori, care pot să i se așeze
în poală și să își spună dorințele.

Surse:
https://www.scrisoridelamoscraciun.ro/povestiri-si-legende/laponia-tara-lui-mos-craciun
https://www.google.ro/search?q=satul+lui+mos+craciun&tbm=isch&ved=2ahUKEwibsfH9mI_tAhVLl
KQKHVIrDtUQ2cCegQIABAA&oq=satul+lui+mos+craciun&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABBDOgUI
ABCxAzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEBhQyfsBWNyoAmDWq
wJoAHAAeACAAYABiAG3EJIBBDEzLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&scli
ent=img&ei=t7O2X9v5BMuokgXS1rioDQ&bih=551&biw=1280#imgrc=8SNaAe3_LcZqGM
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CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
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ŞTIAŢI CĂ?....
BRADUL DE CRĂCIUN DIN NEW YORK CITY
Fabiana-Andreea Ion
Clasa a IX-a D

Un brad mare este plasat anual în Rockefeller
Center, în Midtown Manhattan, New York City,
Statele Unite ale Americii. Arborele este ridicat la
jumătatea lunii noiembrie și aprins într-o ceremonie
publică în miercurea următoare Zilei Recunoștinței.
De obicei, este vorba de un molid norvegian cu
înălțime de 21 până la 30 m, aceasta fiind o tradiție
națională, care are loc în fiecare an, încă din 1933.
Bradul este ales de către o echipă condusă de
grădinarul principal de la Rockefeller Center în
funcție de inima și „forma pomului de Crăciun”,
precum și de capacitatea sa de a susține ornamentele
grele. Odată ce un copac este selectat, o macara
sprijină arborele în timp ce este tăiat, fiind apoi
mutat într-o remorcă telescopică personalizată.
În drum spre Manhattan, copacul este adesea
îmbrăcat în arcuri roșii gigantice sau cu bannere care
urează felicitări martorilor. Camioane, șlepuri și un
avion de transport sunt folosite pentru a ajuta
copacul să facă călătoria.
Odată ajuns la Rockefeller Center, arborele este
susținut de patru fire tip atașate în punctul său mediu
și de un vârf de oțel la baza sa.
Schele sunt ridicate în jurul copacului pentru a
ajuta muncitorii să atârne aproximativ 50.000 de
lumini LED multicolore. Steaua din vârf este
confecționată din cristal Swarovski. În total, bradul
cântărește 900 de kilograme.
Din 1997, aprinderea luminilor este transmisă în
direct, în emisiunea de Crăciun a postului NBC. În
fiecare an 125 de milioane de oameni vizitează
această atracție în perioada iernii.

Surse:
https:// en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Center_Christmas_Tree
https://freetoursbyfoot.com/christmas-in-new-york/
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SURPRIZELE NUMĂRULUI
O surpriză frumoasă a fost apariția, încă de la începutul acestui an școlar, a unor elevi din clasa a
IX-a în redacția revistei, cunoscut fiind faptul că pe boboci îi convingi mai greu să publice lucrările
proprii sau să scrie articole. Și totuși ... patru eleve din clasele a IX-a B și a IX-a D au preluat cu
plăcere sarcina de redactor al revistei „Timp și spațiu”. Dacă ați citit pe site despre concursurile
noastre, sigur ați observat și participarea masivă a elevilor din clasele a IX-a. Este vorba de clasele a
IX-a B, a IX-a F, a IX-a G. Și în revistă au fost publicate lucrări ale bobocilor. Sperăm să mai
îndrăznească și alții, văzând ce curajoși și competitivi sunt colegii lor.
Surpriza pe care v-o prezentăm astăzi provine de la doi elevi din clasa a IX-a D, care au trimis pe
adresa redacției trei colaje cu fotografii... ce reflectă exact activitățile desfășurate de Cercul „Valahia”
la începutul acestui an școlar. Avem și nori... și dovleci pentru Halloween... și imagini din frumoasa
noastră capitală. Le mulțumim creatorilor și îi rugăm să nu se oprească. Să ne surprindă în continuare
cu alte creații și cu alte idei.
Veți vedea cine sunt elevii și cine este coordonatorul lor, profesorul care îi învață să fie curajoși
și să participe la activitățile organizate în școală.
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Responsabili pentru această surpriză sunt elevii Fabiana-Andreea Ion și Rareș Spirache din
clasa a IX-a D, iar coordonatorul lor este doamna profesoară Daniela-Cristina Bobeică.

16

SFATURI PENTRU SĂNĂTATE
MODALITĂŢI DE GESTIONARE A EMOŢIILOR
Prof. Vasilica Stan
Emoția este o „reacție afectivă de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă, însoțită adesea de
modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate.”
Oamenii care sunt sănătoși emoțional pot menține controlul gândurilor, sentimentelor și al
comportamentului lor. Aceștia au o părere bună despre ei înșiși și au relații bune cu ceilalți, pot vedea
lucrurile în perspectivă.
Dar ce înseamnă a manageria o emoție?
A manageria eficient o emoție înseamnă a dezvolta tehnici eficiente de gestiune și control a
reacțiilor afective. Altfel spus, a „adapta” această reacție cerințelor situației în care ea apare și mai ales
nevoilor noastre interioare.
În multe situații, ce reclamă rezolvarea imediată, utilizăm un comportament de amânare învățat și
consolidat de-a lungul timpului. De exemplu, atunci când trebuie să plătim o factură de utilități,
amânăm să o plătim, prelungind „restanța” până în ultima zi de scadență. Prin urmare, am învățat să
utilizăm amânarea și de multe ori acest comportament devine automat, aplicându-se și în situații cu
miză majoră pentru viața noastră.
Comportamentul de amânare este susținut de următorul monolog interior: „este mai ușor să evit și
să amân să mă confrunt cu dificultățile și responsabilitățile vieții decât să le înfrunt!”. Astfel,
problemele minore devin probleme majore, apare sentimentul că viața ne copleșește cu solicitări,
toleranța față de nemulțumirile legate de dificultățile vieții scade, obiectivele de viață stabilite trebuie
reformulate și „adaptate” noii situații. Emoțiile interioare ce apar sunt: anxietatea, depresia, inutilitatea.
A rezolva situațiile problematice din viața noastră, ACUM, adică în momentul în care ele apar,
înseamnă a ne asuma responsabilitatea și contribuția la o viață mult mai frumoasă.
Pe de altă parte, perfecționismul este tendința sau înclinația spre a privi orice lipsă de perfecțiune
ca inacceptabilă. Perfecționismul reprezintă stabilirea unor standarde nerealiste față de propria persoană
și față de munca noastră. Perfecționismul determină amânarea și evitarea rezolvării situațiilor
problematice din viața noastră, deoarece suntem prinși într-un cerc vicios, un cerc al nemulțumirii
totale și criticii permanente.
Monologul interior care susține comportamentul de tip perfecționist este: „trebuie să fiu extrem
de competent, să am un comportament corespunzător și să am succes în situațiile importante din viața
mea pentru a avea valoare!”. Emoțiile interioare rezultate sunt: stima de sine scăzută, toleranța scăzută
la insucces, acceptarea scăzută a propriei valori personale.
Identificarea situațiilor stresante și posibilitatea de a scădea emoțiile în astfel de situații sunt
abilități care ajută pentru totdeauna să faci față, fără suferință, dificultăților cu care te confrunți.
Despre cum putem gestiona propriile emoții, veți citi în numărul viitor al revistei.
Surse:
„Managementul anxietăţii, furiei şi depresiei” – Lynn Clark
„Intervenţia Cognitiv-Comportamentală în Tulburări de Anxietate”, Centrul „Expert” – Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2005.
http://kidshealth.org
www.psyarticles.com.
www.sfatulMedicului.ro
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LA PAS PRIN BUCUREȘTI ...
CONCURS DE JURNALISM
„POVEȘTI INTERESANTE DESPRE BUCUREȘTIUL DE IERI ȘI AZI”
Loredana-Maria Andrei
Clasa a IX-a B
În luna noiembrie, cercul „Valahia” a organizat concursul de jurnalism „Povești interesante
despre Bucureștiul de ieri și azi”. Au participat 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, B și F, a XI-a A
și C.
Juriul a fost format din prof. Alina Pandelescu, prof. Vasilica Stan, prof. Carmen-Mihaela Ion,
prof. Nicoleta-Doina Nedelea și elevele Laura Baciu (clasa a XII-a A) și Romina-Georgiana Moldovai
(clasa a X-a E).
Premiile au fost:
PREMIUL I
Andrei Loredana-Maria (clasa a IX-a B)
PREMIUL II
Popescu Cristian (clasa a XI-a A)
PREMIUL III
Barbu Elena-Mihaela (clasa a X-a F)
MENȚIUNE
Ion Cristian Ștefan (clasa a X-a B)
Luță Constantin (clasa a XI-a C)
Privind din perspectiva participantului la concurs, dar și al redactorului revistei, pot spune că eu
mă simt foarte bine când scriu despre București și mă bucur că mi s-a acordat responsabilitatea acestui
articol!
Să scriu despre București este ca și cum aș scrie despre mine. Eu... NOI. Suntem în București și
îmi face mare plăcere să scriu despre el.
Și dacă tot vorbim despre capitala țării noastre, am văzut o foarte diferită Zi Națională a
României anul acesta... Deși niciodată nu am fost să văd defilarea, o vedeam de acasă, de la televizor,
împreună cu mama, de ce mai multe ori împodobind bradul de Crăciun. A fost foarte diferit fără
avioanele ce zburau și colorau cerul cu tricolorul țării, fără defilarea cailor și jocul armelor... pe scurt...
am simțit un gol foarte mare, care cred că mă va face să nu pot uita această perioadă.
Arcul de Triumf este o operă de artă. Pe sub acel Arc de Triumf a defilat străbunicul meu. Pe sub
acel Arc defilează în fiecare an cei ce reprezintă armata României. Eu văd Arcul de Triumf ca pe o
parte din România. Ce singur s-o fi simțit și el în acest an, fără șirurile de militari, fără tehnica de
război, fără avioanele care îl fac să se cutremure cu zgomotul lor, fără minunații cai albi...
Și dacă tot vorbim de Arcul de Triumf, să citim una dintre lucrările participante la concursul de
jurnalism.
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SĂNĂTATEA ÎN BUCATE
VARZA
Romina-Georgiana Moldovai
Clasa a X-a E
Varza (Brassica oleracea), cunoscută și sub numele de curechi în Moldova, este o legumă
comestibilă verde sau roșie, una din cele mai vechi legume cunoscute de om.
A fost cunoscută
în rândul alchimiștilor
drept materia primă a
alimentelor, iar sucul
verzei roșii poate fi
întrebuințat ca indicator
pH.
Varza este o
plantă
bienală:
în
primul an vegetează, iar
în
al
doilea
an
înflorește. Face parte
din familia Crucifere,
numită așa deoarece are
floarea de tipul patru,
cu elementele florale
așezate în cruce. Florile
sunt
grupate
în
inflorescențe de culoare
galbenă.
Varza albă (Brassica oleracea) este recomandat a fi întrebuințată în tratamentul anemiei,
diabetului zaharat, litiazei biliare, tusei (suc de varză și miere), afecțiunilor renale, hemoroizilor,
durerilor de ficat (varză crudă sub formă de cataplasme) și ulcerului gastric.
Ea acționează ca laxativ, vitaminizant (pentru pacienții care se refac după o perioadă în care au
zăcut) și ajută la prelungirea vieții (vitamina A conținută în varză întârzie îmbătrânirea, hrănind
țesuturile).
Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a raportat că producția
mondială de varză și alte brasicaceae a fost, pentru anul calendaristic 2010, de 57.966.986 de tone
metrice. Aceasta a fost cultivată în principal în China (43%) și India (11%).
Varza roșie este practic
aceeași specie ca și varza albă,
fiind o varietate a acesteia. A
fost cunoscută și luată în
cultură odată cu varza albă,
încă de la sfârșitul Epocii de
Piatră. Pe lângă aspectul
coloristic diferit al celor două
tipuri de varză, mai există și
alte diferențe, varza roșie
conține cu până la 50% mai
multă vitamina C decât varza
albă (maximum 57 mg, pentru
100 de grame de produs
proaspăt, față de un minim de
36 mg la varza albă).
Pigmentul, care îi dă
culoarea roșie - violacee,
denumit resveratrol, este un
antioxidant, considerat cel mai
puternic antioxidant natural
descoperit până în prezent,
astfel că varza roșie are
calități curative și este
recomandată și ea în tratarea
diferitelor afecțiuni.
Surse:
https://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/varza-top-10-beneficii-de-necontestat-10906858/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Varz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Varz%C4%83_ro%C8%99ie
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TINERE TALENTE
CRĂCIUNUL
Loredana-Maria Andrei
Clasa a IX-a B
Crăciunul este sărbătorit pe data de 25 decembrie. În calendarul ortodox, Crăciunul este trecut ca
fiind Nașterea Domnului.
În pragul acestei sărbători, în toată lumea creștină începe o adevărată nebunie; o cursă
contracronometru pentru cadouri. Anual se cheltuiesc milioane, miliarde de bani pe „surprizele” pe
care fiecare le primește în dimineața de Crăciun. În opinia mea, Crăciunul nu este despre cadouri, ci
despre liniște, bunătate, înțelegere, speranță, pace și familie. Tot ceea ce micul prunc născut în ieslea
din Bethleem vestește.
Fiecare dintre noi are amintiri și trăiri legate de această perioadă din an. Când simți mirosul dulce
de portocală, mărul copt cu scorțișoară, bradul împodobit, când guști din toate bucatele făcute de
bunica, când zâmbetele și dragostea celor dragi îți încălzesc inima. Când trăiești toate aceste momente
minunate cu spirit de sărbătoare, poți spune că ești un om împlinit și că a venit cea mai frumoasă
perioadă din an.
Una dintre tradițiile mele preferate de Crăciun este împodobirea bradului alături de părinți.
Împodobesc bradul mereu pe data de 1 decembrie pentru a mă bucura mai mult de el. În fiecare an, eu
și mama decidem în ce stil să împodobim bradul. Anul acesta, de exemplu, l-am împodobit în stilul
copilăriei, cu mici jucării din lemn și acadele.
În fiecare an, în ajunul Crăciunului mergem la bunici, la țară, acolo unde simțim cu adevărat
sărbătoarea; așteptăm cu sufletul la gură copiii din sat să ne colinde, iar cel mai mic dintre ei să ne
spună o mică poezie. În noaptea de Crăciun nu dormim deloc. Cetele de colindători vin și pleacă rând
pe rând. În micuțul sat se aud vocile copiilor strigând în fiecare curte „Bună dimineața la Moș Ajun!”,
apoi urmează cei cu „Florile dalbe”. În tot acest timp, în casa bunicilor fiecare face câte ceva. Ba se
împodobește bradul, ba se coc cozonacii, se fierb sarmalele și caltaboșii, bunicul scoate din afumătoare
cârnații și slana. Râdem încontinuu, cântăm împreună cu colindătorii. Bunicii sunt cei mai fericiți
oameni de pe Pământ: au venit copiii acasă de sărbători.
În fiecare an, în dimineața de Crăciun, după micul dejun, desfacem cadourile. Obișnuim să ne
facem mici cadouri unul altuia. Cadouri de genul cărți, jocuri, precum și mult așteptatele pijamale
pentru toți primite de la bunici. Fiecare primește câte 2-3 cadouri. De exemplu, mama începe să alerge
dupa cadouri încă din noiembrie. De... și mama face parte din gașca de „cheltuilori de bani” de
Crăciun. Zilele de sărbătoare din casa bunicilor se încheie în aceeași notă. Râsete, cântece, jocuri,
amintiri din timpul vacanțelor de peste an.
Când ne întoarcem în București ne întâlnim cu cealaltă jumătate a familiei, din partea tatei. De
obicei acasă la mamaie. Aceeași atmosferă: râsete, colinde, cadouri, mâncare multă și gustoasă. Cei doi
verișori de 6 și 3 ani umplu casa cu râsetele lor, asta până când cad lați de oboseală și adorm cu toate
cadourile primite în jurul lor.
Apoi ne întâlnim cu prietenii de familie și o luăm de la capăt. Din vacanța de iarnă ne întorceam
mai mult obosiți, dar fericiți și bucuroși.
Crăciun 2020... Am împodobit bradul ca de obicei, pe 1 decembrie. Nicio bucurie… mi-am spus
ca va veni cu timpul... Mai sunt câteva zile până la Crăciun... Niciun cadou sub brad. Nici macar
cumpărat vreun cadou.
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Bunicii sunt triști și speriați. Triști pentru că nu iși pot primi copiii de Crăciun și speriați din
cauza nenorocitului de Covid-19. Am primit un pachet cu bunătăți făcute de bunica. Nu au reușit să ia
cadouri ca în fiecare an. Le este teamă să iasă din casă.
Nici la mamaie nu mai putem merge. Și ei îi este teamă. Verii mei și ai lor părinți sunt
carantinați. Sunt pozitivi Covid.
Nici colindătorii nu mai pot veni.
Cu toate astea, vom fi împreună. Vom lua masa de Crăciun pe Facetime. Ne vom trimite micile
cadouri prin curier și le vom desface împreună, tot online. Colinde vom asculta pe YouTube. Până la
urmă nimeni și nimic nu ne va opri să râdem și să fim fericiți împreună.
Suntem o familie, și, orice s-ar întâmpla, rămânem o familie și nimic nu ne va opri pentru a fi
împreună în astfel de momente.
Asta înseamnă Crăciunul în familia mea. Așa cred că se întâmplă în multe familii. Crăciunuri
vom mai sărbători de acum înainte dacă vom fi sănătoși și vom avea grijă de cei în vârstă.
Și până la urmă, ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului? Bucurie, pace, liniște sufletească, iertare.
Și asta nu trebuie să simțim doar de Crăciun, ci în tot restul anului.
Hai să facem să fie Craciun tot anul, indiferent dacă este an Covid sau nu. Ține doar de noi.
CRĂCIUN FERICIT!

Desen realizat de Ancuța-Daniela Ioniță, clasa a IX-a D
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RECOMANDAREA REVISTEI
Ultima activitate din semestrul I organizată de Cercul „Valahia” este concursul de postere
„Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”.
Posterele trebuie realizate în format A4. Le așteptăm până luni, 18.01.2021, pe mail-ul cercului:
valoriculturale@yahoo.com.
Exemplificăm... folosind lucrarea elevului Cristian-Andrei Matea din clasa a IX-a B, căruia îi
mulțumim pentru bunăvoința de a trimite posterul spre a fi publicat drept model.

De asemenea, vă rugăm să nu uitați că prima activitate organizată în semestrul al II-lea, în luna
februarie, este concursul de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii”. Deci... dacă ninge... puteți să vă
distrați făcând fotografii pentru concurs.

REDACȚIA VĂ UREAZĂ:
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