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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 Interdisciplinar „Valahia”, profesorilor şi 

elevilor Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” 

București ce doresc să devină colaboratori ai cercului. 

Publicația noastră se dorește, de asemenea, un spaţiu 

pentru diseminarea exemplelor de bună practică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACȚIA 
 

REDACTOR COORDONATOR,                                REDACTOR-ŞEF, 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea                                       Prof. Mihaela Ion 

 

REDACTORI, 

                                                                                       Cătălina-Denisa Luca (clasa a X-a B) 

Prof. Daniela Bobeică                                                    Fabiana Ion (clasa a X-a D) 

Prof. Mihaela Florea                                                                 Alexandra Badea (clasa a X-a D)                                                                                

Prof. Vasilica Stan                                                         Romina-Georgiana Moldovai (clasa a XI-a E) 

Prof. Adriana Vasile                                                      Mihail Anghel (clasa a X-a D) 
                                                                                       David-Nicolae Frățilă (clasa a X-a B) 

                                                                                       Liviu-Andrei Petrescu (clasa a X-a B)                                                                                   

COLABORATOR, 

Prof. Alina Pandelescu  

 

 

 

CUPRINS 
 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 DESTINAŢII TURISTICE 

 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 STAY TEEN ! 

 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 EXERCIȚIU DE LECTURĂ PENTRU MINTE ȘI INIMĂ 

 MOMENT DE ARTĂ 

 CURIOZITĂȚI 

 MITURI ȘI LEGENDE 

 TOTUL DESPRE SPORT 

 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 TINERE TALENTE 

 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 



3 

 

 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 
 

 

UN NOU ÎNCEPUT... 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Redactor coordonator 

 

Un nou început ... Nu numai de an școlar. Un nou început pentru Cercul „Valahia” și pentru 

revista „Timp și spațiu”. Era momentul unor schimbări, având în vedere că, în semestrul al II-lea al 

acestui an școlar, vor împlini 5 ani de activitate.  

V-ați obișnuit cu numele Cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”? Nu mai este 

de actualitate. Deoarece propunerile de activități primite la începutul fiecărui an școlar au devenit tot 

mai diverse, am considerat necesară o transformare a cercului, astfel încât să răspundă dorințelor 

elevilor și profesorilor, dar și cerințelor societăţii contemporane aflate într-o continuă schimbare, care 

necesită un volum de informaţii din cele mai variate domenii şi perpetua adaptare la nou.  

De aceea, din acest an școlar vorbim despre Cercul Interdisciplinar „Valahia”. Activitățile 

organizate, din domenii diverse sau care propun corelarea cunoștințelor dintre diferite discipline de 

învățământ, vă vor convinge de interdisciplinaritatea cercului. 

Revista „Timp și spațiu”, după cum se observă și din cuprins, are și alte rubrici, adaptându-se în 

acest fel schimbărilor suferite de cerc.  

Astfel, alături de „Călătorie în timp şi spaţiu”, „Destinaţii turistice”, „Descoperă România!”, „La 

pas prin București ...”, „Tradiţii şi obiceiuri pe Glob”, „Tinere talente” sau „Recomandarea revistei”, în 

acest număr al revistei au apărut rubrici noi, precum „Stay Teen!”, „Exercițiu de lectură pentru minte și 

inimă”, „Moment de artă”, „Curiozități”, „Mituri și legende”, „Totul despre sport”, „O viață 

sănătoasă”. Și surprizele nu se vor opri aici, pentru că în viitor vor fi integrate și alte rubrici, ca „Porția 

de gramatică” sau „Psihologie practică – sfaturi psihologice care îți pot îmbunătăți viața”. 

Cu speranța că participarea elevilor la activitățile cercului se va îmbunătăți și numărul cititorilor 

revistei va crește, vă îndemn să urmăriți site-ul cercului, www.cerculvalahia.ro, unde veți găsi toate 

informațiile necesare despre activitățile noastre. 

Evoluția revistei noastre, de la înființare până în prezent, este vizibilă... dacă o citiți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cerculvalahia.ro/
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 DESTINAŢII TURISTICE 
 

 

PORTUGALIA-RESTRICȚII DE CĂLĂTORIE DIN CAUZA UNOR  

BOLI ENDEMICE SAU EPIDEMICE 

 

Prof. Alina Pandelescu  

 

Pentru a călători în Portugalia nu sunt necesare vaccinuri speciale. Epidemiile de gripă porcină și 

aviară din anii 2008-2009 nu au avut efecte importante asupra populației din Portugalia, iar turiștii au 

putut călători în siguranță în această țară. Primul caz care s-a confirmat a fost în mai 2009, când o 

femeie care s-a întors din Mexic a fost depistată cu virusul gripei porcine A/H1N1. Legat însă de 

pandemia determinată de virusul SARS-CoV-2,  Portugalia a fost afectată total diferit față de vecina sa 

Spania, care a fost copleșită de numărul cazurilor, la debutul său, dar și în momentul de față. Diferența 

a fost că Portugalia a avut mai mult timp de pregătire. Oficialitățile au profitat de faptul că au fost cu 

trei săptămâni în urma Italiei și cam o săptămână jumătate față de Spania, lucru care a fost speculat de 

specialiștii din domeniul sanitar pentru a lua cele mai eficiente măsuri de prevenție. Studiile realizate în 

cadrul Universității Nova din Lisabona au arătat că în primele 25 de zile ale epidemiei, ritmul  de 

reproducere a virusului a fost cel mai mic din întregul continent. Din graficul de mai jos se poate 

observa ca la debutul epidemiei, în martie, s-au înregistrat doar 34 de cazuri. Concluziile față de acest 

rezultat pozitiv sunt legate de un spirit civic lăudabil al cetățenilor portughezi care au arătat interes și 

respect față de regulile impuse de către autorități.
1
 Din acel moment, la fel ca în întreaga Europă, 

numărul cazurilor a crescut. Creșterea exponențială din 15 martie s-a datorat reîntoarcerii unor 

conaționali din alte țări afectate, dar și sărbătorii Paștelui. Este important să remarcăm scăderea ce a 

urmat acestui moment culminant și evoluția constantă până în 25 august. În data de 10 octombrie, ce 

corespunde celui de-al doilea val, s-a înregistrat însă o creștere îngrijorătoare, numărul total de cazuri 

ajungând la 1746.  

 

 

 
 

Fig. nr. 1  

Evoluția îmbolnăvirilor din cauza coronavirus în Portugalia 

(Sursa:Wikipedia.com) 

                                                           
1
 https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/coronavirus-de-ce-portugalia 
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Fig. nr. 2 

Lisabona  Bairo Alto și Baixa, înainte de pandemie 

(Sursa: Arhiva personală) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 3 

Lisabona în pandemie 

(Sursa : https://www.digi24.ro/stiri/externe/) 

 

Chiar dacă Portugalia a înregistrat un număr mai mic față de alte țări la incidența cazurilor de 

Covid 19, la data de 1 octombrie 2020 a decretat stare de Contingență până la 14 octombrie, stare care 

autorizează traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor din și spre țările care fac parte 

din Uniunea Europeană, dinspre țările asociate Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și 

Elveția) și din UK, în conformitate cu prevederile Acordului de retragere dintre Uniunea Europeană și 

UK. Măsurile sanitare specifice sunt reevaluate în funcție de deciziile luate la nivelul acestor state. Este 

autorizat traficul aerian spre și dinspre Portugalia al tuturor zborurilor dinspre și spre țări care nu fac 

parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt țări asociate Spațiului Schengen, exclusiv pentru 

călătorii esențiale. Cu excepția pasagerilor aflați în tranzit (care nu părăsesc aeroportul), toți pasagerii 

din zboruri provenind din aceste țări, care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt asociate 

Spațiului Schengen, vor face dovada, la îmbarcare, că au efectuat, în cele 72 de ore care preced 

îmbarcarea, o testare moleculară (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 al cărui 

rezultat este negativ, fără de care nu se vor putea îmbarca în aeronavă și/sau intra pe teritoriul 

portughez. 

De asemenea, sunt autorizate zborurile provenind dinspre țările a căror situație 

epidemiologică este în conformitate cu recomandările Consiliului (UE) 2020/1186 din 7 august 2020, 

privind legăturile aeriene cu Portugalia.
2
  

Pandemia de coronavirus a redus vizibil fluxurile turistice spre Portugalia, ca urmare numărul de 

sosiri a scăzut considerabil. Au fost afectate toate tipurile de turism care se practică în Portugalia, de la 

turismul estival, litoral, la cel cultural, de agrement, religios, de afaceri etc.  

                                                           
2
 https://www.mae.ro/ 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 
 

TURNUL ÎNCLINAT AL BISERICII DIN RUȘI - SIBIU 

 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

           

Celebrul Turn din Pisa, unul dintre simbolurile recunoscute ale Italiei, are o înclinație de 3,9 

grade. O întreagă industrie turistică aduce aici peste un milion de vizitatori anual, fiind una dintre 

marile atracții ale lumii. Turiștii încântați de minune nu pot pleca fără deja banala fotografie în care se 

străduiesc să sprijine, cât mai artistic și zâmbitor posibil, monumentul. 

La peste 1500 de km depărtare, în inima Transilvaniei noastre, două turnuri din județul Sibiu fac 

concurență  turnului din Pisa, în stil specific românesc: modest și  într-un echilibru fragil. 

Cel mai înclinat turn din România şi al doilea din Europa, după faimosul imobil din Pisa (Italia), 

este Turnul din Ruşi (judeţul Sibiu) al bisericii cetăţii săseşti, care, spre deosebire de celebrul edificiu 

italian, nu este promovat şi, astfel, este prea puţin cunoscut de turişti. Dacă Turnul din Pisa are o 

înclinaţie faţă de axa verticală de 5,5 grade, ceea ce înseamnă o deplasare a centrului de greutate la 

nivelul bazei de 4,5 metri, cel din Ruşi, mult mai mic ca înălţime, are o înclinaţie de 1,4 metri. 

După mult timp în care sibienii din municipiul Mediaş s-au lăudat că ei au cel mai înclinat turn 

din România, fiind vorba de Turnul Trompeţilor al Bisericii Evanghelice „Sfânta Margareta” din 

municipiul Mediaş, situat în nordul judeţului Sibiu, cei din Ruşi, mult mai puţini vocali, au câştigat 

„competiţia” celui mai înclinat turn din ţară, cu turnul lor. 

Turnul din Ruşi se află la 23 de kilometri distanţă de municipiul Sibiu, în imediata vecinătate a 

drumului naţional care leagă Sibiul de cetatea Mediaşului, pe ruta turistică spre Sighişoara, oraş cetate 

aflat în patrimoniul UNESCO. 
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Biserica actuală a fost 

construită din 1782, fiind a treia 

pe acest loc, prima fiind 

construită probabil în secolul al 

XIV-lea, iar a doua a fost 

terminată în 1636 și s-a prăbușit 

în 1780. La interior, altarul 

datează din 1641, iar orga este 

de la 1805. Galeria pictată în 

1785 de Daniel Knoblauch 

înfățișează mai mulți sfinți și un 

scut purtat de doi bărbați 

purtând costumele tradiționale 

din sat. Turnul bisericii, vizibil 

de pe coama de deal, se înclină 

obosit și greoi spre pământ.  

 

Turnul a fost construit în 1748 și a început să se încline pe la mijlocul secolului al XIX-lea din 

cauza alunecărilor de teren. A fost consolidat ultima dată în 1968, iar în prezent a ajuns la o înclinație 

de aproximativ 1,45 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://povestisasesti.com/2014/03/15/turnul-inclinat-al-bisericii-din-rusi/#jp-carousel-4774 

https://www.agerpres.ro/social/2015/04/24/reportaj-turnul-din-rusi-sibiu-nepromovat-ca-obiectiv-

turistic-ar-putea-concura-cu-cel-din-pisa-11-45-40 

https://adevarul.ro/news/eveniment/doua-turnuri-inclinate-sibiu-fac-concurenta-turnului-pisa-

1_50ad8d147c42d5a663972bfb/index.html 

 

https://povestisasesti.com/2014/03/15/turnul-inclinat-al-bisericii-din-rusi/#jp-carousel-4774
https://www.agerpres.ro/social/2015/04/24/reportaj-turnul-din-rusi-sibiu-nepromovat-ca-obiectiv-turistic-ar-putea-concura-cu-cel-din-pisa-11-45-40
https://www.agerpres.ro/social/2015/04/24/reportaj-turnul-din-rusi-sibiu-nepromovat-ca-obiectiv-turistic-ar-putea-concura-cu-cel-din-pisa-11-45-40
https://adevarul.ro/news/eveniment/doua-turnuri-inclinate-sibiu-fac-concurenta-turnului-pisa-1_50ad8d147c42d5a663972bfb/index.html
https://adevarul.ro/news/eveniment/doua-turnuri-inclinate-sibiu-fac-concurenta-turnului-pisa-1_50ad8d147c42d5a663972bfb/index.html
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 STAY TEEN ! 
 

 

 

BUCKET LIST: „The Irishman”- You’ll love it! 

                                                                                                           

      Cătălina-Denisa Luca 

clasa a X-a B 

Are you tired of seeing boring movies that leave you disappointed at the end? Then, maybe 

teens like you could help you with that. What if students your own age could make suggestions and 

help you pick the ones that really worth watching? I’m the the one to open the bucket list!!! 

 Laaaadies and gentelemen, I give you 

...( drums background music are a must 

) The Irishman, a real must-see. Why? 

Be patient and stay with me!! 

 It  is an American epic crime 

film, released in 2019,  directed by 

Martin Scorsese (love him, right?) and 

written by Steven Zailan, based on the 

non-fiction book, I heard you Paint 

Houses, by Charles Brandt. Some of the 

big names that are starring in this film are 

the amazing Robert De Niro, Al Pacino, 

Joe Pesci and Ray Romano.  

 The film follows Frank Sheeran 

(played by Robert De Niro), a truck 

driver who becomes a hitman and works 

for the Italian mob, and Russel Bufalino 

(played by Joe Pesci), the boss who 

brings him in. These characters wrangle 

with familiar themes in Scorsese movies: crime, guilt, religion, loyalty, families and the messy, human 

ways they collide. 



9 

 

 

The Irishman is more than a trick of nostalgia. Spanning a period from the 1950s to the 2000s, it 

offers a sharp look on how corruption in politics and business makes its way in the US. Jimmy Hoffa, 

played by Al Pacino, is the mob- connected head of the most powerful labour union in the US, who 

becomes Sheeran’s friend and colleague. All three characters are based on real people and the film is 

inspired by Sheeran’s memoir about Jimmy Hoffa’s  disappearance, that happened in 1975.  No one, 

even nowdays, knows who made Hoffa disapear without leaving any trace, but Sheeran believes he 

does..  

The first flashback features a road trip that the two men take with their wives, going to a 

wedding, but it is really an excuse for business along the way, picking up envelopes of cash. Then, the 

action shifts back to when Frank was a twenty-something truck driver.  

De Niro may well be the greatest actor of his generation, but try to ignore the de-aging process 

that immobilizes his face for most of the movie, though he is actively annoying in the scenes where he 

is younger. It may have been achieved using special effects, but it makes him look like someone who 

has had way too much Botox)). Pesci never has to look young, just middle-aged, so the effects are 

less evident. But it's his performance that gives the film its chilling core.  

Without glamourising anything, every detail and costume precisely defines the film's world. 

Sheeran and Bufalino often meet in an old-fashioned Italian restaurant decorated with gaudy 

chandeliers, dunking bread into small juice glasses of red wine.   

 As I’ve said in the beginning, this movie is an epic crime film and I consider it one of the best 

I’ve seen of the genre. What I like most, besides the story, is the distribution, as the  actors fit very well 

the characters and really bring them back to life.   

  The movie has been nominated for several Oscars, so find the time to watch it!! Till next time!! 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

 
VECHIUL ȘI NOUL BUCUREȘTI 

                                                                           

                      Cristian-Ștefan Ion 

clasa a XI-a B  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureștiul este capitala României, țară situată în Europa. Este o metropolă cu peste 2 milioane 

de locuitori, fiind al șaselea oraș ca mărime din U.E. 

Bucureștiul a fost atestat acum cinci secole. Este un oraș dinamic, fără reguli urbanistice, plin de 

viață și oportunități, un oraș care nu doarme niciodată. Este un oraș deschis, cu o vastă diversitate 

culturală și o arhitectură excelentă. 

Cea mai mare transformare a acestui oraș amintește de un București imaginat de Carol I, despre 

transformările din capitala Marii Românii de pe vremea lui Carol al II-lea și câteva intervenții 

implementate de comunism. 

Orașul s-a bucurat de perioada de glorie dintre Primul și al Doilea Război Mondial, câștigând 

porecla de „Micul Paris” datorită arhitecturii și sofisticării sale. Cu toate acestea, cel de Al Doilea 
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Război Mondial a afectat puternic orașul. Ulterior, programul de „sistematizare” al dictatorului 

comunist Nicolae Ceaușescu a adăugat un strat de sterilitate. Rezultatul este un amestec interesant de 

Lumea Veche din România, era comunistă și modernă. 

 

Bucureștiul este și un oraș plin de contraste, iar în continuare vă voi prezenta câteva lucruri 

interesante și mai puțin cunoscute despre el. 

 

 În parcarea subterană a Teatrului Național București, o mașină de colecție, Daimler DS 420 este 

parcată de mai bine de 14 ani. Mașina, un vis pentru orice colecționar pasionat, se crede că a 

fost adusă de ambasada britanică pentru vizita prințului Philip în anul 2001. Abandonul a venit 

ca o pedeapsă, din cauza faptului că mașina nu a vrut să pornească atunci când avea nevoie de 

ea. 

 Clopotnița de pe Dealul Mitropoliei a fost construită în anul 1698 de Constantin Brâncoveanu, 

ca a doua intrare în palatul său de la baza dealului. Turnul și-a schimbat forma de-a lungul 

timpului, astăzi fiind închis. În anul 1862, intrarea în clădirea Camerei Deputaților s-a făcut prin 

poarta turnului, iar în această poartă avea să aibă loc una dintre cele mai misterioase infracțiuni 

politice din România, asasinarea primului ministru, Barbu Catargiu, un caz neelucidat. 

 „Nea Mărin Miliardar” este un cunoscut film de comedie românesc, din anul 1979, regizat de 

Sergiu Nicolaescu. O parte din filmări au avut loc în apartamentul imperial al hotelului 

Intercontinental din București. Interesant este faptul că apartamentul păstrează astăzi, după 42 

de ani, mobilierul original și decorațiunile din film. 

 Sala centrală a Palatului Suțu, care astăzi găzduiește Muzeul Bucureștiului, este decorată cu un 

ceas de perete original. O minune a tehnologiei la acea vreme, ceasul fabricat la Paris, se    

rotește în direcția opusă. Întregul mecanism este realizat în așa fel încât ceasul să poată fi citit, 

de fapt, în imensa oglindă de lângă scările monumentale. 

 Dar știi de unde a venit numele de „Micul Paris”? Istoricul Adrian Majuru explică într-un 

editorial că secolul al XIX-lea, cu extinderea sa până în 1914-1916, a fost predominant francez 

în cultura, arhitectura și reperele generale ale Bucureștiului. Această schimbare spectaculoasă a 

imaginii și a mentalității, pentru un bulgar, sârb, albanez sau croat, în comparație cu țările lor 

balcanice care încă făceau parte din spațiul estic al Imperiului Otoman, a dus la apariția 

expresiei „Micul Paris” pentru București. Pentru majoritatea comercianților și liber-

profesioniștilor balcanici, adevăratul Paris era prea departe și prea scump și de aceea, în 

Bucureștiul europenizat, au descoperit un Paris în miniatură. 

 Una dintre cele mai interesante povești este cea legată de Calea Victoriei. Până mai târziu, după 

izbucnirea Primului Război Mondial, femeile nu aveau voie să meargă decât în trăsuri, dacă nu 

erau însoțite de un soț, o rudă sau cel puțin o servitoare. De asemenea, femeile nu puteau intra 

într-un bar fără a fi la brațul unui bărbat. Când mergeau la cumpărături, chiar și într-un magazin 

de lux, aristocrații locali nu puteau fi singuri, indiferent cine îi însoțea. 

 

Istoria inițială a Bucureștiului nu este foarte cunoscută și multe lucruri încă nu sunt clare pentru 

cei care au încercat să o studieze, dar, de la prima atestare documentară, într-un document dat de Vlad 

Țepeș, la 20 septembrie 1459, Bucureștiul apare frecvent în documente scrise de diferite persoane, de la 

conducători la negustori. 

În trecut, unii cercetători au spus că Bucureștiul a fost fondat chiar de Vlad Țepeș, în anul în care 

este atestat pentru prima dată. Cu toate acestea, săpăturile arheologice și unele documente descoperite 

mai târziu, arată că orașul a existat înainte de 1459, bineînțeles că nu în forma din vremea lui Vlad 

Țepeș. 
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 EXERCIȚIU DE LECTURĂ PENTRU MINTE ȘI INIMĂ 

 
O ALTFEL DE POVESTE DE DRAGOSTE 

 

Georgiana Modruz  

clasa a X-a A 

 

 

 

 

 

 

 

„Malakai” este o carte cu mult suspans, ce-ți taie respirația și te ține cu sufletul la gură. Numele 

său provine de la cel al protagonistului: Malakai este un tânăr rebel care mereu se îndreaptă spre 

pierzanie, dând cu piciorul șansei de a avea un viitor strălucit, iar Hannah este o adolescentă cu 

capul pe umeri care se îndrăgostește de Malakai. O dimineață ca oricare alta. Un accident. O viață 

salvată. Salvarea lui Malakai a constituit pentru Hannah un motiv de stres continuu - nu pentru 

faptul în sine, ci pentru repercusiunile evenimentului, mereu regreta ziua în care a hotărât să 

meargă pe jos la liceu. De atunci viața ei s-a dat complet peste cap… Ea este rugată să îl ajute pe 

Malakai cu recuperarea materiei, astfel încât să nu piardă anul școlar. După mii de rugăminți, 

Hannah este de acord fără a ști în ce se bagă. În fiecare zi se confrunta cu comportamentul dificil 

și rece al lui Malakai. El are câteva probleme după accident, iar Hannah pare hotărâtă să îl ajute. 

Eforturile ei dau roade și cei doi încep să vorbească. Ea începe să țină la el și să îi pese de starea 

lui: „Malakai e acolo...Și e singur.”  

 

Pentru toate motivele expuse anterior și pentru multe altele ce pot fi descoperite prin lectura 

personală, recomand „Malakai” tuturor, dar mai ales adolescenților. Este o poveste despre 

coincidențe, despre supraviețuire, despre prietenie, despre responsabiltăți, despre sacrificii și 

despre speranță. „Nu mi-am dorit niciodată să mă îndrăgostesc, să devin vulnerabilă și să am 

pumnul unei alte persoane încleștat în jurul inimii mele.” este citatul care ar putea surprinde, în 

viziunea mea, esența cărții. 
 

Felul autoarei A. Stephanie de a concepe firul narativ te face să te îndrăgostești de poveste, de 

personaje. Pe mine m-a determinat să trăiesc fiecare moment din carte în suspans. De multe ori 

Malakai m-a surprins, dar m-a și dezamăgit. Cartea este un carusel de emoții. Am plâns când 

Hannah plângea, râdeam când Hannah râdea. Îmi vine să mă „teleportez” în poveste și să îi spun 

lui Malakai că Hannah îl iubește foarte mult și că ar face orice pentru el, deși înțeleg că nimeni nu 

poate să il determine pe Malakai să își deschidă sufletul. „Malakai” este o lectură profundă care 

te învață să iubești o persoană care consideră că nu mai găsește motive să trăiască. Acest băiat cu 

probleme psihice are anumite traume din trecut, deoarece și-a pierdut părinții și fratele și de aceea 

îi este greu să se atașeze de Hannah până când simte ca o iubește: „Cred că o să fac o excepție, 

Hannah, și o să te iubesc”. 
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 MOMENT DE ARTĂ 

 

 
IMPORTANȚA MUZICII ÎN VIAȚA UNUI ADOLESCENT 

 

 

Mihaela-Diana Verișan 

clasa a X-a B 

 

 

Muzica în viața unui adolescent este foarte importantă, pentru că aceasta ocupă un loc important 

în viața de zi cu zi. Muzica face parte din viața noastră, ea ne caracterizează, ne definește, ne 

influențează etc. 

Muzica ne ajută să scapăm măcar pentru câteva minute de realitate, de probleme. În plus, muzica 

are și un efect terapeutic asupra adolescenților. Mulți adolescenți, inclusiv eu, ascultă muzică pentru a 

scăpa de anxietate sau emoții cu care nu știu să se descurce sau emoții pe care nu le înțeleg. Muzica 

exprimă sentimente de bucurie, tristețe, confuzie etc. În cele mai multe cazuri, terapeuții și doctorii din 

medicina alternativă le propun pacienților să asculte muzică. Este vorba de terapia prin muzică sau  

meloterapie. 

Adolescenții din ziua de astăzi ascultă aproape toate tipurile de muzică. De le rock and roll la pop 

sau chiar la manele. Atâta vreme cât muzica va continua să satisfacă nevoile cel puţin ale unei 

persoane, niciodată nu va conta ce gen de muzică ascultă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

https://www.muzicapentruevenimente.ro/importanta-muzicii-in-viata-noastra 

 

https://www.muzicapentruevenimente.ro/importanta-muzicii-in-viata-noastra
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 CURIOZITĂȚI 

 
50 DE CURIOZITÃȚI DESPRE CORPUL UMAN! 

 

Florentina-Rebeca Andronic 

clasa a X-a B 

 

Ştiați că… 

 

  1.În corpul unui om există: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucărie, destul 

zahăr pentru a umple un borcan, destulă grăsime pentru a face şapte bucăți de săpun, destul fier 

pentru a face un cui, destul sulf pentru a deparazita un câine şi suficient fosfor pentru a crea 250 

bucăți de chibrituri. 

  2.Celulele care compun creierul uman pot absorbi de până la 5 ori mai multă informație decât 

cuprinde toată Enciclopedia Britanică. 

  3.Dacă toți cei 600 de muşchi ai corpului uman s-ar încorda în același timp și în aceeași direcție, 

omul ar putea ridica o greutate de 25 de tone. 

  4.Corpul utilizează 300 de muşchi pentru a ține corpul în poziție dreaptă și stabilă. 

  5.Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul vieții. 

  6.Din punct de vedere fizic, o femeie poate naşte 35 de copii de-a lungul vieții.  

  7.Puse cap la cap venele, arterele și capilarele unui adult, ar ajunge pentru înconjurul 

Pământului de aproape 4 ori. 

  8.Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate telefoanele din 

lume. 

  9.Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzeşti un litru de apă. 

10.Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ șase milioane de celule, 5000 de receptori, 

15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili și corpusculi 

termosensibili, 4 metri de fibre nervoase, un metru de vase sanguine și peste 100 de glande 

sudoripare. 

11.Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr în cap. 

12.Îți folosești aproximativ 200 de muşchi când faci un pas mergând. 

13.În corpul uman sunt mai mult de 1200 km de vase de sânge. 

14.Femurul este mai tare decât betonul. 

15.Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea umană poate înmagazina 280 de 

catralioane de biți de memorie. 

16.Durata vieții unei celule intestinale este de 12 ore, cea a unei celule a peretelui stomacului este 

de două zile. O celulă din piele trăiește 4 săptămâni. O celulă nervoasă poate trăi până la 60 ani. 

17.O persoană normală respiră cam 74 de milioane de litri de aer de-a lungul vieții. 

18.Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic, acesta ajunge la 100 de miliarde de 

celule nervoase. 

19.De-a lungul vieții, o persoană îşi petrece 6 ani visând. 

20.Inima continuă să bată după ce este scoasă din corp. Chiar dacă este tăiată în bucăți, muşchii 

inimii vor continua să bată.  
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 MITURI ȘI LEGENDE 
 

 

LEGENDA ORFELINATULUI BÂNTUIT 

 

Andrea Negoiță 

clasa a X-a B 

 

Bucureștiul este astăzi cunoscut ca fiind capitala României, un oraș caracterizat plictistor și 

aglomerat de către locuitorii săi, însă așa cum se spune „aparențele înșeală”. În spatele descrierii 

formate fără a cunoaște detaliile, se află un oraș în care au devenit realitate zecile de povești și legende, 

pe care nu foarte mulți le cunosc, care odată ce le-ai aflat subiectul, nu poți refuza vizitarea locurilor în 

care s-au desfășurat. 

Pentru cei mai puțin pasionați de istorie și mai mult interesați de mistere și întâmplări 

paranormale, Bucureștiul dispune de numeroase legende înfricoșătoare. Una dintre acestea este legenda 

orfelinatului bântuit din Centrul Vechi. Se spune că acest orfelinat, sau mai bine zis vila deținută de 

unul dintre cei mai bogați oameni ai Capitalei din perioada interbelică, Stravrache Hagi Orman, care se 

află pe Strada Franceză, la numărul 13, este bântuit de sufletele celor 203 copii orfani care au fost 

primiți în locul în care credeau că le va fi salvată viața și apoi uciși de însuși gazda lor, Orman, motivul 

gestului șocant fiind invidia față de sărmanii copii.  

Proprietarul nu a intenționat să dea apă sau mâncare oaspețiilor lui, aceștia trăind în condiții greu 

de imaginat. Nu de puține ori, locuitorii Centrului Vechi au auzit sufletele copiilor strigând după ajutor 

și apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: 

https://adevarul.ro/news/bucuresti/cele-mai-infricosatoare-mituri-urbane-bucuresti-orfelinatul-bantuit-

centrul-istoric-placinta-carne-om-1_511a74ff344a782118318ec5/index.html 

 

https://adevarul.ro/news/bucuresti/cele-mai-infricosatoare-mituri-urbane-bucuresti-orfelinatul-bantuit-centrul-istoric-placinta-carne-om-1_511a74ff344a782118318ec5/index.html
https://adevarul.ro/news/bucuresti/cele-mai-infricosatoare-mituri-urbane-bucuresti-orfelinatul-bantuit-centrul-istoric-placinta-carne-om-1_511a74ff344a782118318ec5/index.html


16 

 

 TOTUL DESPRE SPORT 
 

TOAMNA CAMPIONILOR 

 

David-Nicolae Frățilă 

Liviu-Andrei Petrescu 

clasa a X-a B 

 

În această toamnă are loc cea mai prestigioasă competiție la nivel de cluburi de pe bătrânul 

continent, competiție care se numește Champions League. Cele mai bune 32 de echipe din fotbalul 

european se vor lupta pentru cel mai râvnit titlu: trofeul Champions League.  

Echipa cu cele mai multe titluri de campioană a Europei la nivel de cluburi este Real Madrid. 

Formația madrilenă a reușit performanța istorică de a strânge 13 trofee de Champions League în 

palmares, fiind și prima echipă care a câștigat competiția 5 ani la rând, între 1955-1960. Dacă ar fi să 

facem un top cu cele mai decorate echipe în această competiție, ar arăta cam așa: Real Madrid (13 

tituri), A.C. Milan (7 titluri), Bayern München (6 titluri), F.C. Liverpool (6 titluri), F.C. Barcelona (5 

titluri). La mențiuni onorabile avem echipe precum: Ajax Amsterdam, Internaționale Milano, 

Manchester United, Juventus Torino, Benfica Lisabona, Chelsea și, nu în ultimul rând, Steaua 

București. 

Steaua București este singura echipă din România care a reușit să câștige acest prestigios turneu. 

În anul 1986, la Sevilia, în acea noapte în care se scria istoria fotbalului românesc. După terminarea 

meciului la egalitate, cupa era disputată la loviturile de departajare. Helmut Duckadam, portarul Stelei, 

a reușit performanța excepțională de a apăra 4 penaltiuri, acesta fiind supranumit apoi „Eroul de la 

Sevilia”. De atunci, data de 7 mai 1986 va rămâne pentru totdeauna în memoria românilor. 

Acest sezon de Champions League va fi unul memorabil. De ce spunem acest lucru? Păi... haideți 

să aruncăm o privire peste grupe: 

Grupa A 

-Manchester City 

-Paris Saint German 

-Red Bull Leipzig 

-Club Brugge 

În această grupă sunt deja două echipe care sigur vor vedea șaisprezecimile competiției. Este 

vorba de P.S.G. și Manchester City, deoarece sunt unele dintre cele mai bune formații la momentul 

actual. 

Grupa B  

-F.C. Liverpool 

-Atletico Madrid 

-A.C. Milan 

-F.C. Porto 

Una dintre cele mai spectaculoase grupe din istoria competiției. Duelul dintre A.C. Milan și 

F.C. Liverpool ne aduce aminte de finalele din anul 2005 și 2007, care au avut drept protagoniste aceste 

două echipe.  

Grupa C 

-Ajax Amsterdam 

-Borussia Dortmund 

-Beșiktaș Istanbul 

-Sporting Lisabona 

Două candidate sigure la câștigarea grupei sunt Borussia Dortmund și Ajax Amsterdam. 
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Grupa D 

-Real Madrid 

-Inter Milano 

-Sahtar Donețk 

-Sheriff Tiraspol 

Sheriff Tiraspol este prima echipă din Moldova care participă la această competiție. În ultimul 

meci, disputat cu Real Madrid, echipa de peste Prut a reușit imposibilul, câștigând cu 2-1 și fiind prima 

clasată în grupă. Toată lumea a vorbit despre această mică echipă, fără mari pretenții la calificarea în 

grupele Champions League, care a devenit vedetă peste noapte.  

Grupa E 

-Bayern München 

-Benfica Lisabona 

-Dinamo Kiev 

-F.C. Barcelona 

Fără niciun dubiu, campioana Germaniei, în frunte cu mașinăria de goluri Robert Lewandowski, 

va termina grupa pe primul loc. Din nefericire, Barcelona, un nume mare în fotbalul mondial, începe 

ușor ușor să cadă în abis, performanța acestora fiind una rușinoasă, două meciuri jucate, 6 goluri luate, 

0 șuturi pe poartă, aceștia trecând printr-o perioadă grea după plecarea superstarului Lionel Messi la 

formația pariziană P.S.G. 

Grupa F 

-Atalanta 

-Young Boys  

-Manchester United 

-Villarreal 

În această grupă își face apariția Mr. Champions League, nimeni altul decât Cristiano Ronaldo. 

Această competiție fiind poreclită Ronaldo League, deoarece acesta este singurul jucător cu 5 titluri de 

Champions League, jucătorul cu cele mai multe goluri și cele mai multe meciuri jucate. Ajuns la 36 de 

ani, joacă în cea mai puternică ligă a Europei (Premier League), doborând recorduri peste recorduri atât 

la nivel de club, cât și la nivel de națională. Cristiano Ronaldo este un nume demn de legendă, un titan 

nemuritor al fotbalului. 

Grupa G 

-Red Bull Salzburg 

-Sevilla 

-Wolfsburg 

-Lille 

O grupă modestă, având în prim plan pe Sevilla, campioana din Europa League (o subligă 

europeană de fotbal), aceasta câștigând competiția de 6 ori și având cele mai multe trofee de Europa 

League. 

Grupa H 

-Juventus 

-Chelsea 

-Zenit 

-Malmo 

În această grupă se află campioana în exercițiu, Chelsea London. Aristocrații au câștigat titlul de 

Champions League învingând formația condusă de Pep Guardiola, cu scorul de 1-0, singurul gol fiind 

marcat de Kai Havertz.  

La momentul actual, grupele sunt în desfășurare. Finala va avea loc la Saint Petersburg, în vara 

anului viitor. 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 
 

BUCĂTĂRIA COREEANĂ 

 

Cristina Nedelcu 

Denisa Matei 

Clasa a X-a B 

 

Se spune despre mâncarea coreeană că este, pe lângă foarte gustoasă, și foarte sănătoasă. 

Continuăm să vă prezentăm mâncărurile tradiționale ale Coreei. 

 

Kimchi este un fel de mâncare pregătit din legume sărate 

și fermentate, cum ar fi varza napa și ridichea coreeană, 

făcută cu o selecție variabilă de condimente, ca de 

exemplu pudră de chili, ceapă de primăvară, 

usturoi, ghimbir etc. Este, de asemenea, utilizat într-o 

varietate de supe. Există sute de tipuri de kimchi.  

 

Ingrediente: 

1 varză chinezească de mărime mijlocie 

1/4 cană de sare grunjoasă 

o jumătate de ridiche albă 

un morcov mare 

4 cepe verzi 

2-3 linguri de sos de pește 

1/4 cană de fulgi de ardei iute  

4 căței de usturoi pisați 

1 cm de ghimbir, dat pe răzătoare 

1/2 linguriță de zahăr 

 

Mod de  preparare: 
1.Tăiem varza chinezească în două, apoi în patru și apoi în bucăți de aproximativ 3-4 cm. 

2.Le punem într-un bol, adăugăm sarea și amestecăm bine cu mâinile. Lăsăm deoparte peste noapte. 

Se poate lăsa și în apă. 

3.A doua zi clătim bine varza și o lăsăm să se scurgă de apă. 

4.Într-un bol amestecăm fulgii de ardei iute, sosul de pește, usturoiul, ghimbirul ras și zahărul. 

Amestecăm bine. 

5.Tăiem morcovul și ridichea albă în bucăți de 3-4 cm. Tăiem mărunt ceapa verde și o punem în bol. 

6.Adaugăm și bucățile de varză scurse de apă și amestecăm bine cu mâinile. 

7.Punem totul într-un recipient care se închide etanș și lăsăm să stea într-un loc răcoros și întunecat 24 

de ore. 

8.Punem recipientul în frigider și mai lăsăm să stea încă 48 de ore.   

Este de preferat să stea la fermentat o săptămână pentru a obține cel mai bun kimchi. 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Buc%C4%83t%C4%83ria_coreean%C4%83 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgogi 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation_in_food_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Napa_cabbage
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_radish
https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_onion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ginger
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Beneficii pentru sănătate și frumusețe: 

1. Previne îmbătrânirea. 

2. Protecție solară. 

3. Perfecte pentru tenul 

sensibil. 

4. Promovează creșterea 

părului. 

5. Adaugă strălucire tenului.   

Pentru masca cu zmeură ai nevoie de:  

6 linguri de zmeură  

3 linguri de apă de trandafiri  

½ lingură de miere  

Se bagă la blender zmeura, apoi se 

adaugă apa și mierea. Se aplică pe ten 

și se ține 15 minute. Apoi se clătește cu 

apă rece.  

1. Luptă împotriva cancerului. 

2. Menține sănătatea 

cardiovasculară.  

3. Ajută la procesul de slăbit.  

4. Îmbunătățește vederea.  

5. Contribuie la controlul 

diabetului. 

Surse: 

www.efamilia.ro   

www.Ioamacosmetice.ro 

 O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

 
ZMEURA - CEL MAI SĂNĂTOS FRUCT DIN LUME 

 

Romina-Georgiana Moldovai 

clasa a XI-a E 

 

 

 

 

 

 

Zmeura este unul dintre cele mai bune fructe din 

lume.  

 

 

Acesta are foarte multe beneficii, în special 

pentru sănătate și frumusețe. 

 

 

Zmeura este un fruct bogat în acid elagic, un 

compus fenolic ce ajută la prevenirea cancerului, 

care inhibă creșterea celulelor canceroase și care 

oprește dezvoltarea anumitor forme de cancer. 

 

 

Mai mult decât atât, uleiul din semințe de zmeură 

este un factor natural de protecție solară. Acesta 

conține cantități mari de compuși polifenolici 

cunoscuți pentru rolul lor anti-cancer.  

 

 

Zmeura conține antioxidanți puternici, cum ar fi 

vitamina C, quercetina și acidul galic. 

 

 

 

Sursă: 

www.a1.ro 

  

 

                                                 

http://www.efamilia.ro/
http://www.a1.ro/
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 TINERE TALENTE 

 

 

 
DE CE PLÂNGE PĂDUREA? 

 

 

Cristina-Gabriela Țîră 

clasa a XI-a F 

 

 

„De ce plânge pădurea?” pentru unii oameni poate fi un simplu titlu pentru o carte 

/eseu/compunere literală. Dar pentru alții sună mai mult ca un strigăt de ajutor. Omul este cunoscut ca 

un luptător, un supraviețuitor, dar eu vreau să mai adaug câteva caracteristici, omul e EGOIST și 

LACOM. 

Pentru mulți... o excursie la pădure este frumoasă, dar ce frumos ar fi să ne oprim și să ne uităm 

la trunchiul ăla de copac tăiat și lăsat, să ne uităm la plantele și vegetația din jur mai atent ca să vedem 

cât este de distrusă de pesticide și de om. Omul țipă după ajutor dacă ursul coboară din pădure și intră 

în sat/oraș, dar ursul pleacă atunci când vede cum vine omul să-i distrugă casa. Cei care merg în 

excursie spun că nimic nu se compară cu roua de dimineață, dar de unde știm noi că acelea nu sunt 

lacrimile copacilor și a vegetației din jur. Ne place să culegem fructe, ciuperci din pădure, dar câți 

dintre noi mergem să plângem un copac lângă sistemul ăla abandonat de om pentru că nu-i mai servește 

la nimic acum că nu mai e mare și falnic. 

„De ce plânge pădurea” nu sunt doar câteva cuvinte aruncate într-un enunț, pădurea chiar plânge 

din cauza defrișărilor, din cauza poluării, din cauza braconajului, pădurea plânge pentru că noi tăiem 

100, 200 de copaci ca să facem UN TOC DE HÂRTIE, pădurea plânge pentru că o ustură toate 

pesticidele.  

Eu una sunt conștientă că avem nevoie de toate acestea, dar când tăiem un copac hai să plantăm 

doi copaci, când mergem într-o excursie la pădure hai să nu mai facem grătar și să venim cu mâncare 

gătită de acasă, după ce mâncăm un produs ambalat hai să nu îl lăsăm pe jos, ci să îl aruncăm la 

tomberon. Este de ajuns sa înceapă o persoană aceste acțiuni, pentru că omul este obișnuit să urmeze 

turma. 

Stau și mă gândesc, dacă acum este dezastrul ăsta cu poluarea și cu defrișarea, peste 20 de ani nu 

vom mai avea unde să mergem în excursii, nu vom mai avea ce peisaje să vedem, dar cel mai grav este 

că aerul va fi cel mai greu de suportat pentru că din cauza defrișărilor și poluării oxigenul va fi din ce în 

ce mai irespirabil. Eseul meu nu poate planta niciun copac, recicla vreun gunoi sau proteja vreo pădure. 

Dar vă arată că și tinerii ca mine conștientizează gravitatea problemei și că realizăm că orice ambalaj 

aruncat pe jos sau orice copac tăiat este un factor important pentru mediul înconjurător.  

    

 

Nota redacției: 

Lucrarea a participat la Concursul de eseuri „De ce plânge pădurea?”, organizat în mai 2021, unde a 

obținut PREMIUL III. 
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 RECOMANDAREA REVISTEI 
 

 

 

 

 

 

 

 


