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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 

 

 

 

A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR 

   

REDACȚIA 

 

INSTRUCȚIUNI ȘI RECOMANDĂRI DE PREVENIRE A INFECTĂRII ELEVILOR CU 

VIRUSUL SARS-COV-2 

 

■intrarea elevilor se va face pe ușa principală, ieșirea se va face prin curtea interioară. 

■la intrarea la cursuri se face triaj epidemiologic. 

■elevii vor purta mască de la intrarea în școală până la ieșirea din școală, pe tot parcursul orelor 

de curs și pauzelor.  

■diminuarea pe cât posibil a deplasărilor elevilor în incinta școlii; în timpul deplasărilor se va 

menține distanța de 1,5 metri între persoane. 

■deplasările în școală și în curtea școlii se vor face conform marcajelor, pe sensuri de mers.  

■elevii nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile. 

■se va evita atingerea suprafețelor comune din școală, precum clanțe, balustradă. 

■elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală. 

■revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală 

se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale. 

■locurile din clasă vor fi fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba 

locurile între ei pe toată perioada cursurilor. 

■vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil. 

■întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens 

de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea. 

■va fi păstrată componența grupelor/claselor.  

■contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat. 

■toți elevii trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini (cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau 

soluție hidroalcoolică dezinfectantă) astfel:  

•imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în clasă  

•înainte de a mânca   

•după utilizarea toaletei de către fiecare elev 

•după tuse sau strănut  

•atunci când mâinile sunt vizibil murdare  

•toți elevii se vor spăla/dezinfecta obligatoriu pe mâini cât mai des posibil 

■când mâinile nu sunt vizibil murdare se poate utiliza antisepticul pe bază de alcool pentru 

igienizarea mâinilor. 
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

 

PEȘTERA SCĂRIȘOARA 

 

Ioan-Constantin Bulancea  

Clasa a XII-a A 

 

 

Peștera Scărișoara este una dintre cele mai frumoase atracții turistice din România. Ea 

adăpostește cel mai mare ghețar subteran din țara noastră. Numele provine de la comuna Scărișoara, 

situată 16 km mai jos, de care aparținea administrativ în vremea când a fost denumită astfel. Acum 

aparține comunei Gârda de Sus, județul Alba. 

    

 

La Scărișoara, numărul turiștilor străini depășește adesea numărul românilor care vin să vadă 

această minune naturală ascunsă în subteran. 

Turiștii sunt întâmpinați încă de la intrarea în peșteră de o gură cu diametrul de 60 de metri, ce se 

cască intimidant în pădurea de la marginea platoului. 

Din acest punct drumul urmează o potecă săpată în stâncă și scări de metal ancorate în pereți, 

care facilitează coborârea celor 48 de metri până la intrarea în peștera ce stă acoperită de o pătură de 

zăpadă pe aproape tot parcursul anului. 

Peștera este formată dintr-o singură încăpere, cu o întindere totală de peste 700 de metri, în 

mijlocul căreia se află blocul de gheață vechi de peste 4 000 de ani și cu un volum măsurat de 80 000 

de metri cubi. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghe%C8%9Bar
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În peșteră pot fi admirate stalactite și stalagmite de gheață, unele permanente, alte prezente doar 

pe perioada iernii, dar și relief carstic tipic, impresionant ca frumusețe. 

 

 

 

 

   Accesul se face împreună cu 

ghizi de specialitate, iar prețul 

unui bilet variază între 10 și 

15 lei. Turiștilor dispuși să se 

aventureze în peșteră, li se 

recomandă haine groase, chiar 

pe timp de vară și încălțăminte 

potrivită pentru drumeții 

montane. 

 

 

Surse: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Sc%C4%83ri%C8%99oara 

https://www.google.com/search?q=Pestera+Scarisoara+Imagini 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flotusulalb2.ro%2 

https://viziteazaalbaiulia.ro/pestera-si-ghetarul-scarisoara-un-loc-unic-in-romania 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Sc%C4%83ri%C8%99oara


6 

 

 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

TRADIȚII DE IARNĂ PE GLOB 

 

 

Petre-Alexandru Mihai 

Clasa a X-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are loc, în fiecare an, în duminica dinaintea Ajunului Crăciunului, în orașul San Fernando, 

„Capitala Crăciunului” din Filipine. Festivalul atrage spectatori din toată 

țara și din toată lumea. 11 barangays (sate) iau parte la 

festival, iar competiția este acerbă, fiecare 

străduindu-se să construiască cel mai 

impresionant lampion. Inițial, lampioanele 

erau creații simple, cu un diametru de 

aproximativ 61 de centimetri, făcute din 

hârtie origami (o artă japoneză), fiind luminate cu 

lumânări. În zilele noastre, lampioanele sunt făcute din tot 

felul de materiale și au ajuns la o dimensiune de aproximativ 6 metri. Ele sunt luminate cu becuri 

electrice și strălucesc într-o multitudine de modele, asemenea unor caleidoscoape. 

https://www.momondo.ro/zboruri/manila
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În cele 13 zile până la Crăciun, 13 personaje, asemenea unor troli poznași, ies afară să se joace. 

Moș Crăciunii islandezi vizitează copiii din Islanda înainte de Crăciun, pe parcursul a 13 nopți. În 

fiecare noapte din Yuletinde, copiii își pun cea mai bună încălțăminte 

lângă geam și câte un Moș Crăciun diferit îi vizitează și 

lasă daruri pentru copiii cuminți și cartofi stricați 

pentru cei obraznici. Îmbrăcați în costume 

tradiționale islandeze, aceștia sunt destul de 

vicleni, iar numele lor ne arată ce tip de probleme 

aduc: Stekkjastaur (Care Aleargă După Oi), 

Giljagaur (Fură Lapte), Stúfur (Îndesatul), Þvörusleikir 

(Linge-Lingură), Pottaskefill (Linge-Oale), Askasleikir (Linge-

Blide), Hurðaskellir (Cel care trântește uși), Skyrgámur (Mâncăciosul de 

iaurt), Bjúgnakrækir (Fură-Cârnați), Gluggagægir (Iscoditorul de la geam), Gáttaþefur (Mirositorul), 

Ketkrókur (Cârligul ce înhață carnea) and Kertasníkir (Fură Lumânări). Vizitează Islanda în acest 

Crăciun și prinde-i pe toți! 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Lumânărilor Mici marchează începutul sărbătorilor de Crăciun în 

Columbia. În cinstea Fecioarei Maria și a Concepției Imaculate, 

oamenii pun lumânări și lampioane din hârtii la ferestre, 

în balcoane și în curtea din fața casei. Tradiția lumânărilor s-a 

răspândit, iar acum orașe din toată țara sunt frumos luminate 

de aranjamente complexe. Pe unele dintre cele mai frumoase le 

găsești în Quimbaya, unde cartierele se întrec în aranjamente impresionante.  

 

 

Sursă:  

https://www.momondo.ro/discover/traditii-de-craciun-din-jurul-lumii 

 

 

 

https://www.momondo.ro/zboruri/armenia-quindio
https://www.momondo.ro/discover/traditii-de-craciun-din-jurul-lumii


8 

 

 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

GRĂDINA BOTANICĂ „DIMITRIE BRÂNDZĂ” A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

 

Ștefan-Robert Dima 

Clasa a XI-a A 

 

Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a 

Universității din București, care poartă numele 

fondatorului ei începând din anul 1994, este 

situată în cartierul Cotroceni din București. 

Acoperă o suprafață de 17 hectare (inclusiv 

4.000 m² de sere) și are peste 10.000 specii de 

plante. Prima grădină botanică din București a 

fost întemeiată în 1860, lângă Facultatea de 

Medicină, de către Carol Davila. Grădina a fost 

mutată în spațiul actual în 1884 de către 

Dimitrie Brândză (botanist român, unul dintre 

întemeietorii școlii botanice românești), 

împreună cu Louis Fuchs, arhitect peisagist 

belgian, fiind inaugurată în 1891, după ce 

serele au fost construite și populate. A fost 

afectată apoi de inundația ce a avut loc în 1892.  

  

Sera veche a Grădinii Botanice a fost construită 

între anii 1889-1891, după modelul Serelor din 

Liège (Belgia). În 1976 a fost închisă pentru 

public, continuând să adăpostească doar plante de 

cultură. Pavilionul a fost reabilitat în anul 2011, 

fiind aranjat ca un colț de pădure tropicală, ce 

conține specii ale mai multor familii de plante 

exotice. 

 

 

Sursă: Wikipedia  
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

 

LEGENDELE MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN 

 

Fabiana-Andreea Ion 

clasa a IX-a D 

 

Mănăstirea Dintr-un Lemn este un așezământ monahal din comuna Frâncești, județul Vâlcea, 

situat la aproximativ 25 de kilometri sud de municipiul Râmnicu Vâlcea și 5 km de orașul Băbeni. Este 

declarată monument istoric. 

Cea mai veche mărturie despre apariția mănăstirii, într-un ținut de un farmec deosebit, la margine 

de pădure seculară cu stejari, ne vine din însemnările călătorului pe meleagurile Țărilor Române, 

diaconul arab creștin Paul de Alep. Acesta, pe la 1653-1658, însoțind pe Patriarhul Macarie al 

Antiohiei, susține că un călugăr a găsit într-o scorbură a unui stejar secular icoana Maicii Domnului. 

Mai spune că acesta a auzit o voce care l-a îndemnat să construiască în acel loc o biserică din stejarul 

secular. 

O altă mărturie scrisă, existentă de la 29 iulie 1745, a mitropolitului Neofit Cretanul, spune că 

„un cioban cu numele de Radu, în timpul domniei lui Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577) a visat 

Icoana Maicii Domnului, despre care amintește Paul de Alep și tăind stejarul în care a fost găsită 

icoana, a făcut din lemnul ei o bisericuță, numită Dintr-un lemn”. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În biserică se află Icoana Maicii Domnului de care este legată existența așezământului monahal. 

Despre când și unde a fost pictată icoana, părerile sunt împărțite. Profesorul Andrei Grabor, de la 

Universitatea din Strasbourg, spunea că ar fi fost pictată în secolul al IV-lea la mănăstirea Theothokos 

din Grecia, după modelul aparținând apostolului Luca, cel care a pictat prima oară pe Fecioara Maria. 

Profesorul I.D. Ștefănescu nu împărtășește ideea lui Andrei Grabor, afirmând că icoana ar fi fost pictată 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fr%C3%A2nce%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Alep
https://ro.wikipedia.org/wiki/1653
https://ro.wikipedia.org/wiki/1658
https://ro.wikipedia.org/wiki/29_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1745
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_al_II-lea_Mircea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1568
https://ro.wikipedia.org/wiki/1577
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_IV
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
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la Bizanț sau la Muntele Athos, folosindu-se un model mai vechi, de la jumătatea secolului al XVI-lea, 

iar aceasta pare ipoteza cea mai plauzibilă. Modul cum a ajuns pe aceste meleaguri nu este cunoscut.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Copie a icoanei găsite în scorbura stejarului                                 Altarul bisericuţii din lemn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoane din bisericuţa din lemn 

Prima mențiune documentară despre așezământul monahal apare la 20 aprilie 1635. O mărturie 

importantă scrisă este a lui Matei Basarab, din 27 noiembrie 1640, la ridicarea bisericii din piatră. 

Acesta nota că a zidit mănăstirea „de isnoavă de'ntemei”, înșirând mănăstirile pe care le-a întemeiat. 

Dar însemnările lui Paul de Alep, care a vizitat mănăstirea la 20 de ani după inaugurare, spun cu 

totul alceva. El afirmă că ar fi ctitor al așezământului un boier contemporan cu Matei Basarab și văr cu 

acesta, Preda Brâncoveanu, fost mare spătar, mare vornic și mare ban. Adevărul ar putea fi undeva la 

mijloc. Faptul că cei doi sunt rude apropiate, arată că ar fi putut contribui împreună la construcția 

bisericii, lucru cofirmat de tabloul ctitorilor din pronaosul bisericii.  

       

 

Surse :  

https://www.google.ro/search?q=biserica+dintr-

un+lemn&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XkP2hNQfaFYVjM%252C8aQ3j7NW77SbyM%252C_

&vet=1&usg=K_mzklu5lgsIksQ9spBz12CrPLfnc%3D&sa=X&ved=2ahUKEwig54umg63sAhVn-

yoKHRG8D-8QuqIBMBp6BAgUEAM&biw=1280&bih=551#imgrc=vhC7rpOc4Sp2CM 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dintr-un_Lemn 

https://editiadedimineata.ro/destinatie-de-suflet-manastirea-dintr-un-lemn-judetul-valcea/ 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVI
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1635
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarab
https://ro.wikipedia.org/wiki/27_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1640
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Alep
https://www.google.ro/search?q=biserica+dintr-un+lemn&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XkP2hNQfaFYVjM%252C8aQ3j7NW77SbyM%252C_&vet=1&usg=K_mzklu5lgsIksQ9spBz12CrPLfnc%3D&sa=X&ved=2ahUKEwig54umg63sAhVn-yoKHRG8D-8QuqIBMBp6BAgUEAM&biw=1280&bih=551#imgrc=vhC7rpOc4Sp2CM
https://www.google.ro/search?q=biserica+dintr-un+lemn&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XkP2hNQfaFYVjM%252C8aQ3j7NW77SbyM%252C_&vet=1&usg=K_mzklu5lgsIksQ9spBz12CrPLfnc%3D&sa=X&ved=2ahUKEwig54umg63sAhVn-yoKHRG8D-8QuqIBMBp6BAgUEAM&biw=1280&bih=551#imgrc=vhC7rpOc4Sp2CM
https://www.google.ro/search?q=biserica+dintr-un+lemn&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XkP2hNQfaFYVjM%252C8aQ3j7NW77SbyM%252C_&vet=1&usg=K_mzklu5lgsIksQ9spBz12CrPLfnc%3D&sa=X&ved=2ahUKEwig54umg63sAhVn-yoKHRG8D-8QuqIBMBp6BAgUEAM&biw=1280&bih=551#imgrc=vhC7rpOc4Sp2CM
https://www.google.ro/search?q=biserica+dintr-un+lemn&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XkP2hNQfaFYVjM%252C8aQ3j7NW77SbyM%252C_&vet=1&usg=K_mzklu5lgsIksQ9spBz12CrPLfnc%3D&sa=X&ved=2ahUKEwig54umg63sAhVn-yoKHRG8D-8QuqIBMBp6BAgUEAM&biw=1280&bih=551#imgrc=vhC7rpOc4Sp2CM
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dintr-un_Lemn
https://editiadedimineata.ro/destinatie-de-suflet-manastirea-dintr-un-lemn-judetul-valcea/
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

 

MĂNĂSTIREA CHIAJNA 

 

Cristian Nartea 

Clasa a XI-a A 

 

 

 

Ruinele mănăstirii Chiajna reprezintă un 

monument istoric aflat la marginea cartierului 

Giulești, făcând parte din situl istoric Mănăstirea 

Chiajna-Giulești. Acestea se regăsesc în Lista 

monumentelor istorice din anul 2010.  

 

           

Construcția Mănăstirii Chiajna a început în timpul domniei lui Alexandru Vodă Ipsilanti (1774–

1782) și a fost finalizată în timpul domnului fanariot Nicolae Mavrogheni (1786–1790). A fost 

construită în stil neoclasic, având dimensiuni mari pentru acea vreme: 43 metri lungime și 17 înălțime, 

iar zidurile groase de 1 și 2 metri. 

 

       Urma să fie unul dintre cele mai importante lăcașuri de 

cult românești ale vremii, însă nu s-a întâmplat așa. O 

legendă spune că biserica ar fi blestemată. Preoții nu au 

slujit niciodată în ea, fiind bombardată de către turci chiar 

înainte de sfințire. Aceștia crezuseră că acolo ar fi fost mai 

degrabă o cetate și din acest motiv au încercat să o distrugă. 

Astfel, toate actele ei au ars în întregime.  

 

 

Mănăstirea a fost părăsită pe timpul ciumei din vremea 

domniei lui Alexandru Ipsilanti. Alte surse susțin că mănăstirea 

funcționa în 1792, dar a fost părăsită în vremea ciumei, când 

domnitor era Mihai Șuțu, după ce însuși mitropolitul Țării 

Românești, Cosma Popescu, a murit chiar în această biserică. Cu 

toate acestea, construcția a rămas în picioare. Abia la cutremurul 

din 1977 s-a prăbușit turla. 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Chiajna 

https://turismistoric.ro/manastirea-chiajna 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

 

ȘTIAȚI CĂ …. EXISTĂ SPAȚII DE LUCRU ÎN CARE MUNCA PARE O DISTRACȚIE…? 

 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

          

Vremea birourilor plictisitoare, fără personalitate și dominate de o atmosferă apăsătoare, pare să 

apună încet, încet. În ultimii ani, tot mai multe companii și-au dat seama că, dacă angajații lor sunt 

mulțumiți, vor fi mai creativi și vor da un randament mai bun. 

De aceea, multe companii din întreaga lume au investit sume considerabile pentru a face din 

spațiul de lucru un univers aparte, în care angajații lor se simt relaxați. 

Birourile companiei Inventionland (Pennsylvania, SUA) sunt o lume de basm pentru angajați, 

care vin aici din lumea întreagă. Inventionland are o suprafață de 18.600 de metri pătrați și adăpostește 

16 situri tematice. Datorită acestora, locul arată mai degrabă ca o lume de basm sau un platou de 

filmare decât ca un loc de muncă. Astfel, angajații sunt inspirați și devin mai inventivi. Aceasta, 

deoarece creativitatea este esențială pentru compania al cărei scop este să inventeze noi produse în 

fiecare zi. 

 

În sediile sale din întreaga lume, Google a renunțat la designul monoton al spațiilor de birouri și a 

conceput ceva diferit. De departe, cele mai uimitoare dintre toate sunt birourile din Zürich. Acestea se 

întind pe o suprafață de 3.650 de metri pătrați. Cele 800 de birouri reprezintă un tip nou de mediu de 

muncă și o modalitate nouă de a proiecta locurile de muncă. 

Pentru a corespunde personalității distincte a companiei, designerii de la Camenzind Evolution au 

aplicat conceptul de „confort emoțional” când au proiectat aceste birouri. Mai mult, un psiholog a 

evaluat nevoile funcționale și emoționale ale angajaților Google din Zürich. 

Fiecare spațiu a fost proiectat cu grijă pentru a crește nivelul de eficiență al angajaților într-o 

modalitate relaxată, jucăușă și plină de culoare. Aceste spații informale te surprind cu culorile lor 

îndrăznețe și vibrante și cu multe lucruri de care te poți bucura: tobogane, mese de biliard și cabine de 

taxi cu tematică urbană. Culorile îndrăznețe și influența modernității au jucat un rol imens în designul 
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interior. Faptul că fiecare spațiu are propria sa vibrație arată cât de intuitivi și toleranți sunt cei de la 

Google cu angajații lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spațiu de birouri în pădure! Birourile de la Selgas Cano Architecture (Madrid, Spania) se află 

într-un tub lung, aflat în mijlocul pădurii. Clădirea a fost proiectată de către arhitecții spanioli Jose 

Selgas și Lucia Cano. Structura se află pe jumătate sub pământ, ceea ce înseamnă că rămâne răcoroasă 

pe perioada verii. Pe durata întregii zile, spațiul este luminat datorită unei ferestre lungi, care permite 

accesul luminii. 
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Cum ar putea să nu fie distractiv un birou în care te poți da pe tobogan sau poți juca diverse 

jocuri cu colegii? Cum să nu te simți inspirat când pereții sunt zugrăviți neconvențional, iar în birouri 

există grădini de bonsai? Asta nu înseamnă că în birourile Lego (Billund, Danemarca) lumea se joacă și 

nu muncește. Clădirea conține un amestec de spații colaborative (camere pentru întruniri, podiumuri 

pentru prezentări) și camere private (birouri individuale, camere izolate pentru întruniri).  

 

Ce ar putea fi mai liniștitor decât un spațiu de birouri în care se află copaci, iarbă și toată verdeața 

de care ai nevoie pentru a-ți relaxa mintea? E ca și cum ai fi mereu în vacanță! 

Agenția de publicitate TBWA Hakuhodo (Tokyo, Japonia) are unul dintre mediile de muncă cele 

mai frumoase, jucăușe și relaxante din lume. În complexul de distracții, deasupra și dedesubtul 

birourilor, se află o sală de bowling, un teren de golf și alte spații pentru distracție. Deși sunt destinate 

muncii, birourile sunt la fel de uimitoare ca restul clădirii. Ele au o zonă plină cu iarbă și copaci, cu 

podele din lemn, iluminare indirectă și un spațiu deschis, care promovează un stil de viață relaxat și 

orientat spre comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

https://incredibilia.ro/spatii-birouri-frumoase/ 
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

NOI ELEVI TALENTAȚI 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

 

Începutul anului școlar a adus nu numai noi membri în cadrul Cercului „Valahia”, ci și noi elevi 

talentați în școală.  

Întrucât rubrica noastră „Tinere talente” nu face față dorinței de promovare a noilor descoperiri, 

am hotărât ca și „Surprizele numărului” să prezinte același subiect, pentru că materialele primite la 

redacție au constituit, după cum puteți observa singuri, fără niciun dubiu.... surprize plăcute. 

Eseu 

Alexandra-Ionica Badea 

Clasa a IX-a D 

 

 

 

 

 

 

Desen 

Ilinca-Maria Simion 

Clasa a IX-a B 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

 

GARA DE NORD 

 

Silvia Popescu 

  Clasa a X-a A 

 

Gara de Nord a fost dată în folosință la data de 13 septembrie 1872. Construcția a început pe     

10 septembrie 1868, în prezența lui Carol I, pe locul ales de domnitor. A fost înălțată prin intermediul 

consorțiului german Stroussberg, pe terenul care aparținuse diplomatului englez Effigham Grant. Stația 

s-a numit inițial „Gara Târgoviștei”, schimbându-și denumirea în anul 1888 în „Gara de Nord”. La 

început, aceasta avea doar șase linii pentru plecări și patru linii pentru sosiri, la momentul actual este 

capăt de linie și are un număr de opt peroane și paisprezece linii, fiind principalul nod feroviar al țării. 

Între anii 1950 și 1990 traficul feroviar a crescut, având un număr considerabil de călători, în prezent 

fiind tranzitată zilnic de aproximativ 20.000 de călători și 200 de garnituri de trenuri. Numărul de 

călători în anul 2009 a fost de 6,3 milioane, scăzând semnificativ în 2011 (3,6 milioane).  

Clădirea este monument istoric, datorită istoriei și vechimii sale. Ultima restaurare a avut loc 

între 1997-1999. Gara a fost bombardată în 1944, însă aceasta a rămas în picioare. În anul 1992 era 

programată să fie demolată, dar a fost salvată de căderea comunismului în 1989. Nicolae Ceaușescu 

dorea să mute gara la periferia orașului, pe amplasamentul Stației București Triaj sau Chitila.  

     De remarcat este poarta principală de acces cu cele 6 coloane, ceasul funcțional amplasat deasupra 

intrării, precum și monumentul ridicat în cinstea 

eroilor CFR-iști. În interiorul acesteia se află o 

încăpere care păstrează și acum farmecul 

vremurilor, aceasta fiind Salonul Regal, care a 

fost inaugurat tot de către Carol I în 1896, pentru 

vizita împăratului Franz Joseph al Austro-

Ungariei, a fost restaurat în 1926 și mai apoi în 

2013, recăpătând numele de Salonul Regal, dar și 

casele de bilete, clasa 1 și 2, săli de așteptare, 

spații comerciale și alte spații de utilități publice, 

precum și un birou de poliție transporturi feroviare.  

În spațiile amplasate, aflate la etajele superioare, se află birourile Șefilor de Regională, precum și 

alte birouri administrative aparținând Regionalei C.F. București. 

Accesul la Gara de Nord este facilitat prin mai multe mijloace de transport în comun, inclusiv 

metrou, care fac legătura cu toate zonele din Capitală. 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Bucure%C8%99ti_Nord 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Gara_de_Nord%2C_Bucuresti_-_panoramic_-

b.jpg 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Bucure%C8%99ti_Nord
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

CORONAVIRUS 

 

Romina Moldovai 

Clasa a X-a E 

 

Ce este un coronavirus ? 

Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli la animale sau 

oameni. La om provoacă infecţii respiratorii, de la răceala comună la boli mai severe, cum ar fi 

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel 

mai recent coronavirus descoperit provoacă boala coronavirus COVID-19. 

Ce este COVID-19 ? 

COVID-19 este o boală infecţioasă. Acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte 

de apariţia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019. 

Care sunt simptomele COVID-19? 

Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala şi tusea uscată. Unii pacienţi ar 

mai putea avea dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei 

uşoare, cu debut treptat. Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun simptom şi nu se simt 

rău. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80 %) se recuperează fără a avea nevoie de tratament special. 

Aproximativ 1 din fiecare 6 persoane care suferă de COVID-19 devine grav bolnavă şi prezintă 

dificultăţi de respiraţie. Persoanele în vârstă, precum şi cele cu probleme medicale subiacente, cum ar fi 

hipertensiunea arterială, probleme cardiace sau diabet, sunt mai susceptibile să dezvolte o formă gravă. 

Aproximativ 2 % dintre persoanele suferinde de această boală au murit. Persoanele cu febră, tuse şi 

dificultăţi de respiraţie trebuie să solicite asistenţă medicală.  

Cum  se răspândeşte COVID-19 ? 

Oamenii se pot îmbolnăvi de COVID-19 de la alţii care au virusul. Boala poate fi transmisă de la 

o persoană la alta prin secreţii sub formă de picături mici, care sunt răspândite atunci când persoana 

infectată tuşeşte sau strănută. Aceste picături se aşează pe obiectele şi suprafeţele din jur. Alte persoane 

se îmbolnăvesc de COVID-19 atingând aceste obiecte sau suprafeţe, apoi atingându-şi ochii, nasul sau 

gura. Oamenii pot, de asemenea, să se îmbolnăvească de COVID-19 dacă respiră direct secreţiile 

răspândite de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Acesta este motivul pentru care este 

important să staţi la mai mult de 1 metru de o persoană bolnavă .  
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 SĂNĂTATEA ÎN BUCATE 

 

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

 

Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă  

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), o alimentaţie sănătoasă este esenţială pentru o 

stare mai bună de sănătate şi pentru a obţine nutrienţii optimi de care avem nevoie.  

O alimentaţie sănătoasă ne protejează de multe boli cronice, cum ar fi afecţiunile cardiovasculare, 

diabetul şi cancerul, iar faptul că mâncăm o varietate de alimente, că avem un consum scăzut de sare, 

zahăr şi grăsimi saturate şi de grăsimi de tip „trans” sunt doar câteva dintre regulile esenţiale pentru o 

alimentaţie sănătoasă. 

 

Piramida alimentelor sănătoase 

Piramida ce are la bază alimentele sănătoase reprezintă, de fapt, o înglobare a regulilor esenţiale 

de care trebuie să ţinem cont zi de zi pentru a fi mai sănătoşi, pentru a avea mai multă energie. 

Partea cea mai amplă, de la baza piramidei, este ocupată de alimentele considerate cele mai 

importante. Cele care se află în vârful piramidei, în zona cea mai îngustă, ar trebui mâncate cât mai rar. 

Pe primul palier al piramidei se află alimentele ce conţin cereale integrale şi uleiurile vegetale (de 

măsline, rapiţă, soia, porumb, floarea-soarelui sau arahide). 

Următorul palier este alcătuit din legume (care trebuie să se găsească din abundenţă în 

alimentaţia noastră) şi din fructe (de 2-3 ori pe zi). 

Dacă mai urcăm un etaj al piramidei alimentelor sănătoase, vom găsi peştele, carnea de pasăre, 

ouă și produse lactate (de 1-2 ori pe zi). 

În vârful piramidei se află carnea roşie, 

untul, orezul alb, pâinea albă, pastele din făină 

albă, cartofii, băuturile carbogazoase şi 

dulciurile. Toate acestea trebuie consumate cu 

măsură sau aproape deloc. 

Pe lângă această piramidă a alimentelor 

sănătoase, mai trebuie să ţinem cont că alcoolul 

se consumă cu moderaţie, iar acolo unde există  

carenţe, medicul poate recomanda unele 

suplimente şi vitamine. 

Și încă ceva… la baza sănătății noastre se 

află exerciţiile fizice zilnice şi controlul 

greutăţii. 

 

Sursă: 

https://www.health-shop.com/ro/alimentatie-sanatoasa-reguli-pentru-o-viata-mai-buna 
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 TINERE TALENTE 

 

ATINGEREA 

Loredana-Maria Andrei 

Clasa a IX-a B 

Atingerea... Prima noastră formă de comunicare. Siguranță, securitate, confort… toate în 

mângâierea blândă a unui deget. Sau în atingerea buzelor pe un obraz fin… ce ne susține în 

momentele de teamă. Avem nevoie de acea atingere de la cei iubiți, aproape la fel de mult cum 

avem nevoie de aer. 

Dar n-am înțeles niciodată importanța atingerii… până când n-am mai putut să o am. Deci 

dacă citiți asta și puteți, atingeți... pentru că nu știți când se va termina. Viața e prea scurtă 

pentru a irosi o secundă. 

Spre exemplu, bebelușii. Aceștia au nevoie de atingerea mamei. Este printre cele mai 

importante atingeri, așa cum este importantă și atingerea persoanei iubite. 

O îmbrățișare nu numai că se simte bine atunci când o primești, dar dă un vibe pozitiv și 

celui care o oferă. Îmbrățișarea este cea mai sinceră manifestare a iubirii. 

„Trăim într-o lume din ce în ce mai conectată pe tehnologie și mai deconectată social… deci 

ne atingem unii pe alții mult mai rar ca-nainte”, după cum a spus Peter Collins. Așadar, 

atingerea aceea umană este foarte importantă. 

Unii nu recunosc că au nevoie de ea, dar înăuntrul lor simt nevoia de atingerea aceea 

specială din partea persoanei iubite. 

Câteodată ai nevoie și de atingerea animalului de companie. Când te simți rău și nu ești în 

apele tale, poți doar să îi vorbești sau poți să îl mângâi și te vei simți mai bine. 

Deci... printr-o singură atingere vei avea ziua mai bună, te vei simți cea mai minunată și 

împlinită persoană. 

Toate lucrurile acestea numai prin atingerea lui sau a ei... 

 

 

 

REDACȚIA REVISTEI VĂ UREAZĂ SUCCES ÎN 

NOUL AN ȘCOLAR ȘI VĂ ROAGĂ SĂ RESPECTAȚI 

RECOMANDĂRILE DE PREVENIRE A INFECTĂRII 

ELEVILOR CU VIRUSUL SARS-COV-2 
 


