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„Timp şi spaţiu” este o publicaţie trimestrială, cu
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manifestare a creativităţii elevilor care sunt membri ai
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colaboratori ai cercului, dar şi un spaţiu pentru
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CĂLĂTORIE ÎN TIMP
CONSTANTIN BRÂNCUȘI, SCULPTORUL SUFLETULUI ROMÂNESC
Cătălina-Denisa Luca
Clasa a IX-a B
Constantin Brâncuși s-a născut la data de 19 februarie 1876, la Hobița, județul Gorj. Era al
șaselea copil al lui Radu Nicolae și Maria Brâncuși. La fel ca și alți copii de țărani din acea vreme, nu a
mers la școală. De la vârsta de 7 ani a lucrat ca păstor, având grijă mai întâi de turma familiei, iar mai
apoi lucrând pentru alții în Munții Carpați. Acesta a fost momentul în care Constantin a învățat să
sculpteze în lemn.
Când avea 9 ani, Brâncuși a mers la Târgu Jiu pentru a căuta de lucru. Mai întâi a lucrat într-o
vopsitorie, doi ani mai târziu a lucrat pentru un băcan din Slatina, iar mai apoi a lucrat într-o cârciumă
din Craiova. A păstrat gustul pentru lucrul în lemn și s-a implicat în diferite proiecte de sculptură.
Performanțele sale în acest domeniu au atras atenția unui industriaș care, în 1894, l-a adus la Școala de
Arte și Meserii din Craiova. Pentru a rămâne la această școală, Brâncuși a trebuit să învețe singur să
scrie și să citească.
În anul 1896, la vârsta de 20 de ani, Brâncuși a început să călătorească. A mers la Viena pe
Dunăre și s-a angajat cioplitor în lemn. Pentru că ambiția sa era să devină sculptor, a dat admitere la
Școala de Arte Frumoase din București, unde a studiat modelajul și anatomia.
În 1903, după terminarea studiilor și a stagiului militar, Brâncuși a fost atras de faima lui Auguste
Rodin. El i-a trezit curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în lumea artei dincolo de granițele țării sale și
a plecat la München, în Germania, unde a rămas până în primăvara anului 1904. Apoi a decis să
meargă la Paris, unde a fost admis la Ècole des Beaux Arts. În anul 1906 a avut prima expoziție la
Paris, în Salonul sponsorizat de stat, apoi la Salon d’Automne.
Un an mai târziu a fost angajat să sculpteze monumentul funerar al unui bogat moșier într-un
cimitir din Buzău și a sculptat o statuie reprezentând o tânără care îngenunchează, intitulată
„Rugăciune”, care a reprezentat prima etapă a evoluției sale către formele simplificate.
În acești ani de experimentare radicală, opera lui Brâncuși a început să aibă un public
internațional din ce în ce mai mare. În 1918 a sculptat, în lemn, prima versiune a Coloanei Infinitului.
Creată dintr-o serie de elemente simetrice suprapuse, această coloană, inspirată de stâlpii caselor
țărănești din România, întruchipa nevoia de ascensiune spirituală pe care Brâncuși a exprimat-o adesea
în lucrările sale. S-a întors în România în 1937 și 1938 pentru inaugurarea a trei lucrări monumentale
dintr-o grădină publică din Târgu Jiu: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa tăcerii.
În ultimii ani de viață a continuat să-și exploreze temele preferate, inclusiv pasărea, ultima sa
lucrare importantă fiind Țestoasa zburătoare. Printr-un decret de naturalizare, din 13 iunie 1952, a
dobândit cetățenia franceză. Brâncuși a oferit prin testament Muzeului Național de Artă Modernă din
Paris tot ce avea în atelierul său (peste 80 de sculpturi), cu condiția ca atelierul să fie transformat în
muzeu și restaurat în starea sa originară. Constantin Brâncuși și-a găsit sfârșitul la Paris, pe data de 16
martie 1957, la vârsta de 81 de ani, iar pe data de 19 martie a fost înmormântat în cimitirul
Montparnasse din Paris.
Surse:
www.wikipedia.org
www.shtiu.ro
istoriiregasite.wordpress.com
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DESCOPERĂ ROMÂNIA!
BUCOVINA
Ioan-Constantin Bulancea
Clasa a XII-a A
Bucovina, al cărui nume provine din limba germană, Buchenland însemnând „Țara fagilor”, este
o regiune istorică din nord-estul țării. Denumirea a intrat oficial în uz în anul 1774, odată cu anexarea
teritoriului de către Imperiul Habsburgic. Teritoriul Bucovinei a făcut parte din Principatul Moldovei,
iar conform istoriografiei ucrainene și din Rusia Kieveană și Cnezatul de Halici. În 1774, 10 442 km²
din partea de nord-vest a Moldovei sunt anexați de către Imperiul Habsburgic. Odată cu debutul
administrării habsburgice, denumirea de Bucovina este adoptată oficial. Totuși, numele nu se impune
decât treptat, o vreme continuându-se și utilizarea în paralel a unor denumiri mai vechi, cum sunt Țara
de Sus sau Țara Moldovei.
Recensământul din 1776 a reliefat faptul că în Bucovina numărul de locuitori era de circa 70 000.
Nu este știut cu exactitate procentul de români și alte etnii deoarece abia în 1880 recensămintele din
Austro-Ungaria conțin informații despre limba vorbită. Unele estimări pentru anul 1776 dau 85,33%
români, 10,66% slavi și 4% alții. Cert este că în urma politicii de colonizare a Curții de la Viena, în
Bucovina s-au stabilit ruteni, germani, maghiari, polonezi, lipoveni, armeni, evrei și români ardeleni,
fapt ce a dus la modificări demografice.
Din punct de vedere turistic, Bucovina este cunoscută pentru mănăstirile construite de foști
domnitori și boieri moldoveni, fiecare având culoarea sa specifică, spre exemplu Voroneț (albastru),
Humor (roșu), Sucevița (verde), Moldovița (galben), Arbore (combinație de culori).

Există
și
obiceiuri
Mare, începând cu ziua de
simpla vopsire a ouălor, se
pensula, fie împistritul, pentru
femeile sunt cele care se ocupă
însă și excepții când familii
meșteșug. În zona Bucovinei
schimbărilor,
însă
există
meșteșugul împistritului și care
copiii tainele încondeierii

specifice zonei. În Săptămâna
marți până vineri, pe lângă
practică fie încondeierea cu
care se folosește ceara. Deși
de înfrumusețarea lor, există
întregi cunosc și practică acest
tradițiile supraviețuiesc cu greu
oameni care duc mai departe
își învață cu drag și cu răbdare
ouălor.

Bibliografie:
Chiachir, Nicolae, Din istoria Bucovinei, București, 1993.
Căpreanu, Ioan, Bucovina: Istorie și cultură românească (1775 - 1918), Iași, 1995.
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB
DRAGOBETELE – SĂRBĂTOAREA IUBIRII LA ROMÂNI
Alexandra Badea
Clasa a IX-a D
,,...Azi e Dragobetele, se sărută fetele…”
Pe 24 februarie se sărbătorește Dragobetele românesc. Ziua lui Dragobete, zeul tinereții, al
veseliei și al iubirii în mitologia românească coincide din punct de vedere al calendaristicii ortodoxe cu
sărbătoarea Aflării Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
Sărbătoarea are însă origini străvechi. Dragobete
este un personaj preluat de la vechii daci și transformat
ulterior într-un protector al tinerilor și patron al iubirii.
Urmând firul anumitor legende populare, se pare
că Dragobete, numit și „Cap de primăvară”,
„Năvalnicul” sau „Logodnicul Păsărilor”, nu era
nimeni altul decat fiul babei Dochia, un flăcău extrem
de chipeș și iubăreț, care seducea fetele ce îi ieșeau în
cale. Dragobete a rămas însă până în ziua de astăzi ca
simbolul suprem al dragostei autohtone.
Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică
bogată și interesantă. Dragobetele îngemănează în
esența sa atât începutul, cât și sfârșitul. Este vorba de
începutul unui nou anotimp și al reînsuflețirii naturii,
dar și de sfârșitul desfătărilor lumești căci începe
Postul Paștelui. Cu ocazia acestei zile, bătrânii satului
acordau o îngrijire specială animalelor din ogradă, dar
și păsărilor. Bătrânii credeau că în această zi păsările
își aleg perechea pe viață și se urnesc în construirea
cuiburilor. La sfârșit de iarnă și început de primăvară,
Dragobete oficia nuntirea păsărilor în cer. Sacrificarea
animalelor era interzisă în această zi.
În vremuri de demult exista obiceiul ca fetele tinere necăsătorite să strângă zăpada rămasă pe
alocuri, zăpadă cunoscută drept „zăpada zânelor”. Apa rezultată prin topire era considerată ca având
proprietăți magice în iubire și în descântecele de iubire, dar și în ritualurile de înfrumusețare. Se credea
că această zăpadă s-a născut din surâsul zânelor. Fetele își clăteau chipul cu această apă pentru a deveni
la fel de frumoase și atrăgătoare ca și zânele. În această zi, fetele trebuie să se întâlnească cu persoane
de sex masculin. Altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a lungul întregului an... Totodată în sate se
credea că fetele care ating un bărbat dintr-un sat învecinat vor fi drăgăstoase tot timpul anului. Nu ai
voie să plângi în ziua de Dragobete. Se spune că lacrimile care curg în această zi sunt aducătoare de
necazuri și supărări în lunile care vor urma.
Surse:
www.garbo.ro
https://stirimondene.fanatik.ro/legenda-dragobetelui-sau-povestea-lui-dragobete-de-unde-vine-aceastatraditie-si-ce-scrie-in-calendar-18381884
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CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC

PORTUGALIA - ELEMENTE CLIMATICE CU IMPACT ASUPRA TURISMULUI
Prof. Alina Pandelescu
Cu o suprafață totală de 92 082 km2, Portugalia ocupă partea de sud-vest a Peninsulei Iberice,
având un singur vecin, Spania. În partea de sud și de vest, prezența Oceanului Atlantic se face simțită
printr-un relief litoral expresiv, modelat de acțiunea valurilor, mareei și vânturilor continue. Teritoriul
țării se suprapune în cea mai mare parte continentului, dar include mai multe insule, dintre care două
sunt mai cunoscute și au statut autonom: Arhipelagurile Azore şi Madeira din Oceanul Atlantic.
Arhipelagul Madeira este alcătuit din insulele Madeira, Porto Santo, Desertas și Selvagens, iar
Arhipelagul Azore este format din 9 insule: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge,
Pico, Faial, Flores și Corvo. Portugalia dispune de condiții favorabile dezvoltării socio-economice, dar
mai ales a turismului. Relieful este de podiș înalt, fragmentat, arid și variat ca aspecte peisagistice și de
câmpie litorală (Câmpia Portugaliei).1

Fig. nr. 1
Harta fizică a Portugaliei
(https://harta.infoturism.ro/Europa/Portugalia/harta-fizica)
Portugalia este una dintre cele mai vechi națiuni din Europa, cu opt secole de istorie și un
amestec fericit de popoare, culturi și tradiții. Granițele sale au rămas mai mult sau mai puțin
neschimbate în ultimii 800 de ani. Înainte de momentul când Alfonso Henriques s-a autoproclamat rege
al Portugaliei, în 1139, istoria ei era aceeași cu a Spaniei. Împreună, aceste două teritorii, au fost
martorele unei succesiuni de invadatori și colonizatori din Europa de Nord și de peste Mediterană, toți
ademeniți de această peninsulă îmbelșugată.2
Un moment important pentru istoria modernă și contemporană a Portugaliei l-a reprezentat
„Revoluția Garoafelor Roșii”, moment care a culminat cu etapa de eliberare a coloniilor africane.
1
2

Statele lumii-Antologie (2008), Editura Steaua Nordului, Ediția 2, revizuită, Constanța, p. 799
Portugalia-Național Geographic Traveler, Ghid turistic, Editura Adevărul Holding, p. 20
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Lingvistic, etnic și cultural este o țară relativ omogenă. Limba portugheză este vorbită oficial în
întreaga țară, cu excepția orașului Miranda de Douro, în care dialectul Asturian este recunoscut ca
limbă oficială. Majoritatea populației portugheze e de confesiune romano-catolică.3
Din punct de vedere turistic, Portugalia este una dintre cele mai vizitate țări. Din mulțimea
atracțiilor turistice, se remarcă locuri unice, unele fiind declarate zone de patrimoniu UNESCO: situl de
artă rupestră Valea Coa, Mănăstirea Jonerimos, Turnul Belem din Lisabona, Peisajul cultural din
Sintra, genul muzical urban Fado și altele.

Fig. nr. 2
Harta turistică a Portugaliei
(https://besttravelsaroundtheworld.wordpress.com/2012/07/)

Fig. nr. 3
Mănăstirea Jonerisimo-Lisabona
(Sursa: arhiva personală)

3

https://besttravelsaroundtheworld.wordpress.com/2012/07/
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Dacă relieful asigură suportul material al tuturor activităților recreative, climatul impune
modalitatea lor de desfășurare.4 El poate determina o atmosferă favorabilă sau restrictivă pentru actul
recreativ, influențând pozitiv sau negativ desfășurarea activităților turistice. Toate fenomenele
meteorologice sunt rezultatul interacțiunii radiației solare cu atmosfera și suprafața terestră.5 În acest
spațiu geografic, interacțiunea dintre acestea au creat premisele unui climat temperat oceanic, cu ierni
blânde și veri călduroase, dar și subtropical, mai ales în Madeira și partea sudică și centrală, spre
Spania.
Factorii radiativi sunt reprezentați de diferitele tipuri de radiație primită de la Soare de către
suprafața terestră. Radiația solară directă are valoarea medie cuprinsă între100-140 kcal/cm2/an.

Fig. nr. 4
Bilanțul radiativ
(https://dianacorinapetculescu.com/2019/03/30/factorii-genetici-ai-climei-factorii-radiativi/)
Factorii fizico-geografici, reprezentați de poziția geografică a regiunii studiate, apropierea de
ocean conduce la creșterea umidității aerului și temperatura mai ridicată din partea sudică a Portugaliei
este influențată de apropierea de Tropicul Racului. Rolul Oceanului Atlantic este esențial în
determinarea caracteristicilor legate de temperatură, umiditate și a valorilor amplitudinii termice. Se
știe că oceanul are rol de moderator termic, astfel că valorile de temperaturi extreme nu sunt foarte
mari. De asemenea, se cunoaște faptul că apropierea sau depărtarea de ocean, modifică cantitate de
umiditate a aerului și implicit cantitatea de precipitații. Relieful este un alt factor fizico-geografic care
introduce modificări în climatele locale ale unei regiuni. Relieful Portugaliei continentale are în
general o înălţime mică, 40% din teritoriu aflându-se la o altitudine mai mică de 200 metri. Vârfurile
cele mai înalte se află la nord de râul Tejo, evidenţiindu-se Serra da Estrella (1991 m), Gerês (1544 m),
Montezinho (1438 m) si Marão (1415 m). Punctul cel mai înalt al reliefului este culmea muntelui Pico
(2351 m) în insula Pico din Açores.6
După cum arată M. Ielenicz și L. Comănescu (2009), ...în climatul temperat oceanic, clima este
dependentă de predominarea circulației maselor de aer oceanic, mase cu umiditate mare și, în
comparație cu cele continentale, mai răcoroase vara și mai calde în sezonul rece. 7 Circulația maselor
de aer este determinată de acțiunea Vânturilor de Vest care au caracter continuu și determină cantități
ridicate de precipitații, în special în regiunile de coastă. Circulația sudică determină în Insula Madeira
și regiunea de sud a țării temperaturi mai ridicate, vânturi calde și uscate, dar și precipitații mai puține.
Verile sunt mai secetoase, iar iernile mai blânde. În legătură cu importanța circulației maselor de aer
dinspre oceane, A. Strahler (1973), arată ...clima umedă de pe fațada vestică a continentelor, la
latitudini medii, îmbină uniformitatea temperaturii cu un regim mediteranean.8
4

P. Cocean, Gh. Vlăsceanu, B. Negoescu, (2005), Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, București, p. 91
Grigore Posea, Octavian Mândruț, (1983), Geografie fizică generală și geologie, manual pentru clasa a IX-a, Editura
Didactică și Pedagogică, București, p. 68
6
http://www.imm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2018/11/Indrumar-de-Afaceri-Portugalia-2018.pdf
7
Mihai Ielenicz, Laura Comănescu, (2009), Geografie fizică generală cu elemente de cosmologie, Editura Universitară,
București, p. 261
8
Arthur N. Strahler, (1973), Geografie fizică, Editura Științifică, București, p. 251
5
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DESTINAŢII TURISTICE
CEL MAI NEOBIȘNUIT HOTEL DIN LUME
- Songjiang InterContinental Prof. Daniela-Cristina Bobeică
Songjiang InterContinental este un hotel de cinci stele, considerat cel mai ecologic hotel din
lume. A fost construit în vecinătatea Shanghaiului, în China, la o adâncime de 90 de m, unde se afla o
carieră abandonată de granit. Având în vedere că apele subterane se acumulau întotdeauna la fundul
carierei, chinezii au decis să aducă și mai multă apă, pentru a umple acest spațiu. Astfel că hotelul de
18 etaje are 16 etaje sub nivelul solului și doar două se ridică deasupra solului, sub apă.

Hotelul are 336 de camere și un număr imens de zone de recreere și divertisment pentru alpinism,
sărituri de bungee, sporturi nautice …
Pe acoperiș este amplasată o zonă cu o suprafață de 3 000 de metri pătrați pentru parcare și un loc
minunat pentru relaxare.
În unul dintre cele 2 etaje amplasate sub apă se află un restaurant care servește mâncăruri din
pește, cu ferestre panoramice imense, prin care poți urmări încântătoarea lume subacvatică. Celălalt etaj
9

este destinat apartamentelor de lux, care au de asemenea ferestre imense cu vedere la peisajele
subacvatice.

Întregul complex hotelier folosește doar energie geotermică și solară, iar tehnologiile speciale
pentru prelucrarea și restaurarea apei naturale sunt utilizate pentru păstrarea resurselor de apă. După 12
ani de eforturi incredibile ale unei echipe uriașe de constructori, arhitecți, ingineri și designeri, cea mai
progresivă țară din lume și-a prezentat hotelul grandios, care a costat 290 de milioane de dolari.
Surse:
https://eustiu.com/curiozitati/la-o-adancime-de-90-de-m-cu-2-etaje-sub-apa-china-a-inaugurat-insfarsit-cel-mai-neobisnuit-hotel-dinlume/?fbclid=IwAR1bcT2Yg2Iw7jlLQKSQLxgSVaNOis2dFNIj3dHfzfFUU9PoJWmW6g_NP-Q
https://www.labrujulaverde.com/2012/06/songjiang-shimao-hotel-un-hotel-de-5-estrellas-en-unacantera-abandonada
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CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
LEGENDA MĂRȚIȘORULUI
Andreea-Ioana Enculescu
Clasa a IX-a B
Frumoasa sărbătoare ce marchează începutul
primăverii, își are originea, în funcție de regiune, în tot
felul de legende care mai de care mai interesante.
Mărțișorul se sărbătorește pe 1 martie în România,
Moldova și toate teritoriile locuite de români. În timpul
geto-dacilor, anul nou începea la 1 martie. Astfel, luna
martie era prima lună a anului. Calendarul popular la getodaci avea două anotimpuri: vara şi iarna. Mărţișorul era un
fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de anul nou
împreună cu urările de bine, sănătate, dragoste şi bucurie.
Originile sărbatorii mărtișorului nu sunt cunoscute exact. Se consideră că a apărut pe vremea
Imperiului Roman, când Anul Nou era celebrat în prima zi a primăverii, în luna lui martie. Dualitatea
este remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând pace, iar roșul război. Anul Nou a fost
sărbătorit pe 1 martie până la începutul secolului al XVIII-lea.
Cea mai cunoscută legendă, a Babei Dochia, este cea care a circulat din gură în gură din cele mai
vechi timpuri pe plaiurile românești. Se spune că baba avea o noră pe care o punea la munci grele ori
de câte ori avea ocazia. Așa se face că pe 1 martie o trimite pe biata fată să spele lâna la râu, dar îi
spune că lâna provenită de la oile negre să se facă albă prin spălare. Un înger auzind-o pe fată plângând
a ajutat-o dăruindu-i o floare albă cu care să spele lâna cea neagră. Baba Dochia își vede nora cu
floarea cea albă în mână și decide să plece cu oile la munte, fiind convinsă că a venit primăvara. Îşi
pune repede pe ea nouă cojoace şi urcă cu oile pe munte. Pe drum a fost ori prea cald, ori prea frig, aşa
că Baba Dochia se dezbracă pe rând de cojoace. Când rămâne fără niciun cojoc vine gerul şi o îngheaţă.
Dumnezeu o transformă atunci în stâncă, împreună cu oile. De aceea, primele zile ale lunii martie sunt
considerate schimbătoare, așa cum se spune că îi era caracterul Babei Dochia. Tradiţia spune că în
perioada 1-9 martie, fiecare persoană are o „babă”. Pentru alegerea babei o metodă este aceea de a-ți
alege o zi oarecare între 1 și 9 martie, la întâmplare. O altă metodă este de a-ți alege baba în funcție de
ziua de naștere.
Prin urmare, primăvara aduce cu ea multe obiceiuri și tradiții, soarele se arată mult mai mult timp
pe cer, animalele ies din hibernare. Deci, odată cu venirea primăverii, plantele reînfloresc, păsările
călătoare se întorc înapoi în țară, iar insectele se dezmorțesc.
Surse:
https://www.slideshare.net/IoneliaSerban/legenda-martisorului-1-martie-2013
https://ziarulunirea.ro/1-9-martie-zilele-babelor-sau-zilele-babei-dochia-cum-sa-iti-alegi-ziua-care-itiva-spune-cum-iti-va-mege-tot-anul-363398/
https://www.lapensiuni.ro/ro/extra/legendele-martisorului-127
https://www.mediafax.ro/social/1-martie-martisor-snurul-alb-rosu-un-simbol-cu-semnificatii-apartepentru-romani-19937317

11

ŞTIAŢI CĂ?....
CONCURSUL DE POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ”
Corina Mihalache
Clasa a X-a A
La sfârșitul lunii ianuarie s-a desfășurat concursul de postere „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”, la
care au participat, cu 29 de postere, 26 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a F,
a XI-a A, a XI-a C.
Juriul a fost format din prof. Ion Carmen, prof. Albu Ovidiu, prof. Nedelea Nicoleta și elevii
Mihalache Corina, Obaciu Petrina și Ene Iulian (clasa a X-a A).
Criteriile, în funcţie de care s-au acordat note de la 1 la 10 pentru lucrările participante la concurs,
au fost: originalitatea abordării subiectului, respectarea temei, impresia artistică, calitatea tehnică a
creației.
Lucrările au fost greu de departajat. Au obținut premii:

PREMIUL I Bratu Cristina Mihaela (clasa a X-a F)
PREMIUL II Veneciuc Denisa (clasa a IX-a G)
PREMIUL III Ioan Maria Anastasia (clasa a IX-a F)
MENȚIUNE Cazacu Ana Maria Andreea (clasa a IX-a G)
Dima Ștefan Robert (clasa a XI-a A)

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „BUCUREȘTIUL ÎN CULORILE IERNII”
Elene-Mihaela Barbu
Clasa a X-a F
În luna februarie s-a desfășurat concursul de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii”. Au
participat 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a C și a
XI-a E, care au înscris în concurs 40 de fotografii.
Juriul a fost compus din prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu, Moldovai Romina (clasa a X-a
E), Barbu Elena (clasa a X-a F), Nartea Cristian (clasa a XI-a A) și Popescu Cristian (clasa a XI-a A).
A fost o experiență nouă, frumoasă, am avut puține emoții la început, deoarece gândeam „poate
că nu e bine, poate că trebuie mai mult, poate că nu e corect cum fac”, dar pe parcurs mi-am dat seama
că de fapt nu am cum să greșesc! Mi-a plăcut!
Au obținut premii următorii elevi:

PREMIUL I Cimileac Ana Maria (clasa a IX-a F)
PREMIUL II Veneciuc Denisa (clasa a IX-a G)
PREMIUL III Călin Andreea Roberta (clasa a XI-a E)
MENȚIUNE Andronic Florentina Rebeca (clasa a IX-a B)
Tudor Mihai David (clasa a IX-a D)
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SURPRIZELE NUMĂRULUI
ACTIVITĂȚILE CERCULUI „VALAHIA”
Prof. Nicoleta-Doina Nedelea
Deoarece la sfârșitul fiecărui semestru facem analiza activității desfășurate în cadrul cercului, nu
am uitat acest lucru nici la sfârșitul lunii ianuarie. Numai că acum m-am gândit la un alt tip de analiză.
Se poate observa că mutarea activităților cercului în on-line nu a pus capăt dorinței elevilor
colegiului nostru de a face și altceva în afara orelor de curs.
Am urmărit participarea elevilor la activități, dar și spre ce clase s-au îndreptat premiile noastre.
Să vedem ce am descoperit.
În semestrul I au fost organizate 5 concursuri:
1)Concursul de creație „Dincolo de nori”, cu două secțiuni, desene și postere. Au participat 10 elevi din
clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a XI-a E.
2)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.
3)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, a X-a B, a X-a F, a XI-a A și a XI-a C.
4)Concursul de eseuri „România din sufletele noastre” în luna 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.
5)Concursul de postere „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”, la care au participat, cu 29 de postere, 26 de
elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C.
Putem observa o participare constantă a elevilor din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, dar nici
a celor din clasele a X-a A, a X-a B, a X-a E, a X-a F și a XI-a A, a XI-a C și a XI-a E nu este mai puțin
importantă. Totuși, este cazul să ne propunem o extidere a activității și la celelalte clase din școală.
Și acum să urmărim premiile. La cele
5 concursuri au fost acordate 34 premii și
mențiuni. Le puteți vedea în fotografie.
Clasele a IX-a au obținut 21
-15 clasa a IX-a B;
-3 clasa a IX-a F;
-3 clasa a IX-a G.
Clasele a X-a au obținut 8
-4 clasa a X-a A;
-1 clasa a X-a B;
-3 clasa a X-a F.
Clasele a XI-a au obținut 5
-2 clasa a XI-a A;
-1 clasa a XI-a C;
-2 clasa a XI-a E.
Ce concluzie putem trage din această analiză? Cu cât participi la mai multe concursuri, cu atât îți
mărești șansa de a câștiga premii. Este cazul clasei a IX-a B, care a participat la toate cele 5 concursuri,
de unde și numărul mai mare de premii obținute.

NU UITAȚI ! PREMIILE VĂ AȘTEAPTĂ !
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SFATURI PENTRU SĂNĂTATE
MODALITĂŢI DE GESTIONARE A EMOŢIILOR
Prof. Vasilica Stan
(continuare din numărul anterior)
Un model de gestionare a emoțiilor poate cuprinde următoarele etape:
1.Identificarea sentimentului: Ce emoție simți? De exemplu: tristețe, supărare, nervozitate, teamă,
bucurie, dezamăgire, rușine.
2.Acceptarea a ceea ce simți: Nu te gândi că dacă te concentrezi pe emoție o vei simți și mai
intens sau dacă nu îi vei acorda nicio atenție, va trece. De multe ori evitarea emoțiilor le
alimentează și mai mult. Spune-ți că este ok să simți așa și acceptă emoția pe care o ai.
3.Exprimarea emoției: De exemplu, poți să scrii despre ce simți, să desenezi, poți să vorbești cu
cineva de încredere, poți să plângi. Important este să nu-ți faci rău nici ție, nici altora (nu spargi,
lovești, jignești).
4.Alegerea unui mod sănătos de a avea grijă de tine: Întreabă-te „De ce anume am nevoie ca să
depășesc această emoție?”. Poți avea nevoie, de exemplu, de o îmbrățișare, de somn, de o
plimbare, de sport sau ajutor din partea cuiva.
5.Interpretarea provocărilor (dificultăților) prin care treci ca fiind niște oportunități și a stresorilor
ca probleme temporare, nu ca dezastre. Privește orice încercare prin care treci ca pe o ocazie de a
învăța cum să te comporți sau cum să treci peste anumite sentimente neplăcute și vei vedea că
data viitoare îți va fi mai ușor să te confrunți cu ele!
6.Învățarea unor tehnici de respirație. Acest lucru te ajută să te relaxezi și să stabilești un echilibru
interior. Inspiră adânc pe nări, în timp ce ai gura închisă, expiră apoi pe gură. Repetă acest
exercițiu de aproximativ 10 ori fără să te grăbești.
A accepta că ești o ființă minunată, care greșește, o ființă dotată cu puncte tari și cu puncte slabe,
care își propune să învețe constant din propriile greșeli astfel încât să își îmbunătățească performanțele
vieții, înseamnă a învăța să fii flexibil și adaptat. Scopul este acela de a crea un parteneriat cu interiorul
tău astfel încât, cu perseverență, să ajungi acolo unde ți-ai propus.
A ne ajuta pe noi înșine implică efort susținut și multă auto-disciplină!
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 ...

Parcul Carol - Fântâna Zodiac
Fabiana-Andreea Ion
Clasa a IX-a D
În fața intrării principale în Parcul Carol I se află una dintre cele mai frumoase fântâni din
București: Fântâna Zodiac.
A fost inaugurată de regele Carol II cu prilejul primei Luni a Bucureștilor (mai-iunie 1935), pe
vremea când Piața Libertății se numea Piața Mareșal Joffre, după înaltul personaj care, vizitând
Bucureștiul în anul 1920, a conferit capitalei României Crucea de Război a Franței, în semn de
recunoaștere a dârzeniei afișate de locuitori în timpul Primului Război Mondial. Mareșalul Joffre l-a
inspirat și pe cofetarul Grigore Capșa, acesta dedicându-i o prăjitură nici prea mică, nici prea mare,
numită „Dulcele” Joffre. Aceasta avea o formă cilindrică, fiind inspirată din caschetele purtate de
soldații francezi comandați de mareșal în Primul Război Mondial.
Din mijlocul fântânii circulare, de mari dimensiuni, se înalță o cupă de piatră, sprijinită pe un
suport din patru picioare curbate. A fost concepută de arhitectul Octav Doicescu. Peretele exterior este
decorat cu simbolurile zodiacului, realizate de sculptorul Mac Constantinescu din mozaic negru pe fond
cenușiu. Dacă te uiți cu atenție poți vedea constelațiile jucând o horă ca la… București, în timp ce
șuvoaie puternice de apă se revarsă peste marginile cupei din piatră.
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Se spune că, dacă intri ziua într-o fântână, vezi de-acolo, de jos, stelele ca noaptea. Dar noi nu
trebuie să coborâm în vreo fântână, Doamne ferește, dacă rămânem acolo?! Nu, la noi e altfel. La noi e
suficient să te uiți la fântână ca să vezi stelele.
„Luna Bucureștilor” se desfășura între 9 mai și 9 iunie, iar pe parcursul ei decurgeau diverse
demonstrații și evenimente cu scopul de a înfrumuseța orașul și de a distra populația. De asemenea, tot
datorită acestei serbări au fost construite foarte multe parcuri, grădini și monumente celebre din
București.
După 30 decembrie 1947, parcul și piața din fața sa au primit numele de Parcul Libertății,
respectiv Piaţa Libertăţii, iar multe dintre pavilioane au dispărut, multe sculpturi au fost mutate, în locul
Muzeului Militar a fost construit Mausoleul, Monumentul Eroilor din parcul Carol.
Cu toate acestea, Fântâna Zodiac nu a fost dezafectată, fiind chiar restaurată.
Din anul 1989 Parcul Libertății a primit numele de Carol I, dar rondul în care este amplasată
Fântâna Zodiac poartă în continuare denumirea de Piaţa Libertății. Ulterior, s-a dispus împrejmuirea
Fântânii Zodiac cu un gard de lemn, cu bănci, fiind amenajat spațiul verde din jurul ei cu gazon și
diverși arbori ornamentali.

Surse:
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2nt%C3%A2na_Zodiac
https://bercenidepoveste.ro/fantana-zodiac/
https://www.agerpres.ro/documentare/2020/11/23/doza-de-cultura-fantana-zodiac-din-bucuresti-614426
https://bucurestiulmeudrag.ro/fotografii/5b010430-5958-4879-ac8a-43dc592b13d5
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SĂNĂTATEA ÎN BUCATE

BANANELE
Romina-Georgiana Moldovai
Clasa a X-a E
În anul 327 î.Hr, Alexandru cel Mare şi armatele sale au descoperit bananele în timpul unei
campanii din Asia şi au adus delicioasele fructe în lumea vestică, mai precis în zona Mediteranei. Mai
apoi, cuceritorii islamici le-au dus în Palestina şi Madagascar.
Bananele au călătorit apoi, în secolul al XV-lea, cu navigatorii portughezi din vestul Africii până
în Europa. În 1482, au fost duse de exploratorii portughezi în arhipeleagul Canarelor. În cele din urmă,
tot conchistadorii le-au purtat până în Lumea Nouă şi în Caraibe.
Beneficiile consumului de banane:
1.Persoanele cu boli cardiovasculare ar
trebui să consume banane ocazional,
deoarece prin conţinutul bogat în
potasiu sunt adjuvanţi nutriţionali
hipotensori.
2.Bananele conţin pectină, o fibră solubilă
care ajută la normalizarea tranzitului.
3.Bananele sunt o sursă foarte bună de
vitamine, mai ales B6 şi C.
4.Un mineral pe care îl găsim în banane
este manganul, ce participă la funcţiile
metabolice şi la sănătatea oaselor.

Surse:
www.rador.ro si
www.ceseintâmpladoctore.ro
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TINERE TALENTE
Ilinca-Maria Simion
Clasa a IX-a B
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Ancuța-Daniela Ioniță
Clasa a IX-a D
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RECOMANDAREA REVISTEI
Vă amintim că Cercul „Valahia” este nevoit să schimbe data următoarelor concursuri
planificate.

MAI: Concurs de eseuri „De ce plânge pădurea?”
Eseurile vor fi redactate în format A4, în Word, spaţiere
la 1,5 rânduri, folosind font Times New Roman, mărime
12 şi diacritice. Vor conţine numele şi prenumele
autorului, clasa. Fiecare lucrare va cuprinde 1 pagină şi
va avea un singur autor.
Termen de trimitere: vineri, 21.05. 2021

IUNIE: Concurs de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob”
Articolele vor fi redactate în format A4, în Word, spaţiere la 1,5
rânduri, folosind font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Vor
conţine numele şi prenumele autorului, clasa. Fiecare lucrare va
cuprinde 1-2 pagini.
Termen de trimitere: vineri, 11.06. 2021
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