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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. 
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 
 

 

REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989 
 

Elena-Mihaela Barbu 

Clasa a XI-a F 

 

 

Căderea regimului comunist, în decembrie 1989, a fost prezentată atât în țară, cât și în străinătate, 

sub denumirea de revoluția română. Ulterior, despre acest eveniment au fost lansate diverse teorii ale 

conspirației, ale loviturii de stat, ale revoltei sociale, astfel încât multe persoane se întreabă astăzi: 

„Chiar a fost în decembrie 1989 o revoluție?” 

Protestele, luptele de stradă și demonstrațiile din decembrie 1989 au dus într-un final la sfârșitul 

regimului comunist. România a fost singura țară din estul Europei care a trecut la democrație printr-o 

revoluție violentă, a fost singura țară în care conducătorii comuniști au fost executați. Toate celelalte 

state est-europene au făcut această schimbare de regim într-un mod pașnic. 

În orice mișcare de masă există o cauză și un incident declanșator, care adesea poate să aibă doar 

o legătură firavă cu motivele reale de nemulțumire. 

Cauzele au fost reprezentate de intervenția brutală în viața oamenilor, disprețul pentru demnitatea 

umană, frigul, lozincile goale, întunericul, cultul personalității, umilirea, izolarea. Toate acestea s-au 

adunat și s-au amplificat de-a lungul timpului. 

Scânteia care a declanșat explozia în atmosfera încărcată de nemulțumire, momentul declanșator 

al revoluției l-a constituit evacuarea pastorului reformat Laszlo Tökes din locuința sa din Timișoara, 

după ce acesta a refuzat să dea curs deciziei episcopului reformat de Oradea de a fi transferat în altă 

parohie. Mulțimea a umplut străzile ce duceau spre biserică, a început să cânte „Deșteaptă-te, 

române!”, apoi s-a îndreptat spre centrul orașului, unde a început să spargă vitrinele magazinelor, să 

ardă cărțile lui Ceaușescu și despre Ceaușescu, etalate la loc de onoare în librării. Demonstrația din ziua 

următoare, 17 decembrie 1989, a fost curmată prin intervenția armatei, care a deschis focul împotriva 

mulțimii, numărul pierderilor umane fiind mare. Din 18 decembrie, zeci de mii de muncitori timișoreni 

au organizat proteste pașnice în curțile fabricilor, iar două zile mai târziu s-au revărsat pe străzi și au 

pus capăt controlului regimului comunist în oraș. Mulțimea a proclamat Timișoara oraș liber cu două 

zile înainte ca Nicolae Ceaușescu să fugă din București. 

Ceaușescu a crezut că aceste tulburări de la Timișoara sunt o reeditare a celor din anul 1987 de la 

Brașov și a hotărât să efectueze vizita planificată în Iran. La 20 decembrie 1989, când s-a întors din 

Iran, a făcut primele sale trei greșeli fatale.  

Într-un mesaj televizat către națiune, a judecat total greșit starea de spirit a poporului, nearătând 

nicio umbră de compasiune față de victimele de la Timișoara, despre care se zvonea că ar fi în număr 

de zeci de mii. Mai mult, a calificat demonstrațiile ca „opera fasciștilor” și a „elementelor huliganice”, 

inspirate de iredentismul maghiar. 

A doua greșeală a fost convocarea unui miting de sprijin pentru dimineața zilei următoare. Spre 

uimirea sa, cuvântarea a fost întreruptă cu strigăte de „Nu suntem huligani!” aparținând unei persoane 

care se afla foarte aproape de microfoane și a fost auzită din mai multe părți ale mulțimii. Cei aflați în 

apropierea lui au intrat în panică de teama să nu fie identificați de către Securitate drept complici și au 

aruncat pancardele ce exprimau sprijinul pentru Ceaușescu, care au fost călcate în picioare. Ceaușescu 

a încercat să liniștească mulțimea anunțând creșteri de salarii și de pensii, dar această stratagemă n-a 

făcut decât să o înfurie și mai mult. 
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În dimineața zilei următoare, la 22 decembrie, Ceaușescu a comis cea de a treia eroare fatală. A 

mai convocat un miting în numele său, dând în același timp ordin ministrului apărării, Vasile Milea, să 

folosească armata dacă lucrurile scăpau de sub control. Acesta a refuzat și s-a sinucis. Când Ceaușescu 

a apărut pentru scurt timp la fereastra balconului Comitetului Central pentru a se adresa mulțimii, s-a 

aruncat cu pietre. Comandanții superiori ai armatei, aflând despre moartea generalului Milea, au 

ordonat unităților din fața Comitetului Central să se retragă, acesta fiind semnalul dat mulțimii pentru a 

lua clădirea cu asalt.  
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Ceaușescu a fugit de pe acoperiș cu un elicopter și a ordonat pilotului să aterizeze la Snagov, 

unde avea o vilă, apoi s-a îndreptat spre Pitești. Lipsa de carburant l-a făcut pe pilot să aterizeze pe 

șoseaua de la sud de Târgoviște, încercând să ajungă la sediul local al partidului. Cuplul prezidențial a 

fost dus în cele din urmă la garnizoana din Târgoviște, unde a fost judecat și executat în ziua de 

Crăciun a anului 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După Timișoara și București, au avut loc demonstrații în Cluj-Napoca, Brașov și toate marile 

orașe, cu participarea a milioane de oameni, foarte mulți dintre aceștia plătind cu viața. 

Indiferent ce forțe externe sau interne au contribuit la declanșarea revoluției, un fapt este sigur. 

Mai toți participanții aflați atunci pe străzi au crezut sincer că ei înșiși schimbă lumea, că distrug 

vechiul regim, că taie răul de la rădăcină. 

Deși analiza evenimentelor a arătat că multe acțiuni din timpul revoluției nu au putut fi explicate, 

un lucru este cert, Revoluţia română din decembrie 1989 a înlocuit totalitarismul cu libertatea. 

 

 

Bibliografie: 

Bărbulescu, Mihai, Deletant Dennis, Hitchins, Keith, Papacostea, Șerban, Teodor, Pompiliu, Istoria 

României, Editura Corint, București, 2002.  

Constantiniu, Florin, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic Gold, 

București, 2008. 

Pop, Ioan-Aurel, Istoria ilustrată a românilor pentru tineri, Editura Litera, București, 2018. 

Centenarul Marii Uniri a românilor: o istorie în imagini, Editura Litera, București, 2019. 
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 DESTINAŢII TURISTICE 
 

 

CANADIAN ROCKIES, CANADA 
 

Fabiana Ion 

                                                                                                 Clasa a X-a D 

 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munții Stâncoși canadieni reprezintă un segment al Munților Stâncoși, segment care se întinde 

spre sud-est pe aproximativ 1 600 km și formează aproape jumătate din frontiera de 1 500 km între 

provinciile Columbia Britanică și Alberta. La vest, șanțul Rocky Mountain (o depresiune geologică) 

separă zonele frontale ale Munților Stâncoși canadieni de Munții Columbia, care includ munții 

Cariboo, Selkirk, Monashee și Purcell și sunt, de asemenea, considerate parte a sistemului Mountain 

Rocky. 
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Aproximativ 50 de vârfuri din Munții Stâncoși canadieni depășesc 3 350 de metri. Muntele 

Robson (3 954 metri) din Columbia Britanică este cel mai înalt.  

Munții Stâncoși canadieni sunt sursa multor izvoare, în special a râurilor Kootenay, Columbia, 

Fraser, Peace, Liard, Athabaska și Saskatchewan. 

Treceri importante de cale ferată și autostradă includ Yellowhead, Crowsnest și Kicking Horse; 

acesta din urmă, selectat în anii 1880 ca traseu pentru calea ferată transcontinentală Canadian Pacific, 

este acum folosit și de Autostrada Transcanadiană. 

Cinci parcuri naționale sunt situate în Munții Stâncoși canadieni, dintre care patru sunt adiacente 

și alcătuiesc parcurile canadiene de munte stâncos. Peisaje alpine spectaculoase se găsesc în parcurile 

naționale ale lacurilor Banff, Jasper și Waterton de pe versanții estici din Alberta și în parcurile 

naționale Kootenay și Yoho de pe versanții de vest din Columbia Britanică. Toate cele cinci parcuri, 

combinate cu trei parcuri provinciale din Columbia Britanică, au fost declarate un singur sit al 

Patrimoniului Mondial UNESCO, în 1984, pentru peisajele montane unice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peyto Lake, Banff National Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                    

 

 

Ringrose Peak, Lake O'Hara, British Columbia 

 

Surse: 

https://www.britannica.com/place/Canadian-Rockies     

https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Rockies 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peyto_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/Ringrose_Peak
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_O%27Hara
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 
 

O COMOARĂ TRANSILVANĂ, SATUL VISCRI 
 

Mihail Anghel 

Clasa a X-a D 

 

Viscri este un sat în comuna Bunești din județul Brașov, cu o populație de 500 de locuitori. Zona 

a fost locuită inițial de secui, mai apoi fiind colonizată de sași în secolul al XIII-lea. În prezent, se 

găsește aici o biserică evanghelică fortificată, în stilul bisericilor săsești fortificate din Transilvania.    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această biserică face parte din partimoniul UNESCO încă din anul 1999. Este înconjurată de 

ziduri, două turnuri și două bastioane. Plătind o taxă de intrare, poți vedea un muzeu cu obiecte 

populare din zonă, curtea interioară a bisericii, zidurile de apărare, bisericuța și poți urca pe o scară 

mică și întunecată până sus în turn, de unde poți avea o priveliște minunată în jurul satului. 
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Viscri atrage foarte mulți turiști cu frumusețea caselor tradiționale restaurate și foarte frumos 

aranjate. Făcând o plimbare prin sat, se poate observa arhitectura specifică locului și oamenii care își 

iau sau duc animalele la păscut. Viscri este recunoscut pentru tricoturile de lână puse la vânzare la 

poarta oamenilor, dar și pentru exportul acestora în Germania. Încă de la finalul anilor '90 s-a înființat 

proiectul „Șosete din lână naturală din Viscri” care a fost inițiat de doi nemți stabiliți aici. La început 

șosetele erau date la schimb pe alimente, însă în timp, femeile din sat au decis să producă mai multe 

obiecte din lână, ajungând ca în fiecare an să transporte în Naumburg câte 10 000 de mânuși, șosete, 

căciuli și multe alte tricoturi de lână, care mai apoi să fie vândute în toată Germania.  
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În acest sat, prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice, a cumpărat o casă în anul 1996, pe 

care a restaurat-o în stil tradițional săsesc, cu elementele specifice acestui tip de case, precum porțile 

largi făcute din lemn și acoperișul cu țiglă de lut. Prințul a militat de-a lungul anilor pentru conservarea 

patrimoniului arhitectural și a ajutat numeroase proiecte în acestă privință. În 2018, prințul Charles a 

deschis poarta casei pentru turiști, ca toată lumea să viziteze casa tradițională. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În prezent, tot satul este sub patrimoniul UNESCO, ceea ce înseamnă că locuințele pot fi doar 

renovate în stilul specific și nu pot fi modificate de către deținătorii acestora.  

O altă experiență ce poate fi trăită în Viscri este plimbarea cu bicicleta prin zona Colinelor 

Transivaniei, pe un traseu definit, cu o bicicletă închiriată de la una din cazările din sat. Te poți 

aventura pe traseele colinelor, unul dintre trasee trecând prin 9 sate, cea mai mare parte din traseu fiind 

parcursă prin pădure.  

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiar dacă este un sat micuț, Viscri este extrem de frumos și foarte bine conservat, de-a lungul 

timpului păstrându-și arhitectura, obiceiurile populare, meșteșugurile și frumusețea locurilor. 

 

Surse:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Viscri,_Bra%C8%99ov 

https://www.historia.ro/sectiune/travel/articol/satul-viscri-o-comoara-transilvana 

https://aventurescu.ro/6-experiente-pe-care-sa-nu-le-ratezi-in-viscri/ 
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 STAY TEEN ! 

 
SWEETS AROUND THE WORLD 

 

Silvia Neagu and Elena Neamțu 

Clasa a X-a E 
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 PORȚIA DE GRAMATICĂ 
 

 

SCRIEREA CORECTĂ ÎN LIMBA MATERNĂ ARE O IMPORTANȚĂ 

FUNDAMENTALĂ! 

Prof. Mihaela Florea 

Dragii mei, din discuțiile purtate, din lucrările corectate și din caietele verificate de-a lungul 

timpului am descoperit probleme privind ortografia, punctuația și exprimarea la unii dintre voi. Acesta 

este motivul pentru care scriu rândurile ce vor urma, în speranța că vă vor fi utile și vă vor clarifica 

aspectele pe care, din teama de a nu fi catalogați într-un anumit fel, de a nu fi disprețuiți sau ironizați, 

nu le-ați supus discuției la clasă sau nu ați cerut explicații profesorului de specialitate.  

Iată câteva explicații utile: 

 

-Spunem și scriem corect I-am cerut lui Vlad.; Să-i spui lui Alice/ lui Carmen., dar I-am povestit 

Anei/ Mariei/ Ioanei. (dacă folosim la genitiv-dativ substantive proprii masculine sau feminine 

terminate în consoană sau de origine străină ce exprimă nume de persoane, se plasează înaintea 

acestora cuvântul lui, dar astfel de substantive proprii feminine care sunt terminate în a au variație). 

 

-Scriem corect  cu un  i  la final forme verbale precum a citi, a dori, a găsi, a silabisi, a mirosi/ pot citi/ 

intenționează a găsi/ cineva putea descoperi etc, deoarece, de regulă, verbele de conjugarea a IV-a au 

forma de dicționar  terminată în i. Excepție fac verbe precum a înmii, a se sfii, a pustii, a (-i) prii. Ca 

element de verificare ar putea fi luat în considerare faptul că, la despărțirea în silabe, ultima este 

constituită doar de vocala i. 

 

-Există adjective care nu au grade de comparație (inferior, superior, complet, maxim, minim, optim, 

rotund, mort, viu etc). De aceea nu putem concepe formulări de tipul cel mai optim sau mai 

superior decât. 

 

-Dacă intenționăm să ne exprimăm folosind o formă de superlativ relativ a adjectivului, iar raportarea 

se face la mai multe obiecte, folosim prepoziția dintre (nu din !): Tu ești cel mai sensibil dintre 

prietenii mei. (nu ... din prietenii mei !). 

 

-Adjectivele variabile se acordă cu substantivele pe care le determină în gen, număr și caz. De aceea 

construim structuri de tipul aprobarea propunerii primite (nu primită!), efortul muncii îndelungate 

(nu îndelungată!), eseul fetei talentate (nu talentată!). 
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-Cuvintele dar, iar, însă, ci (conjuncții coordonatoare adversative) sunt precedate întotdeauna de 

virgulă: Vin la petrecere, dar ajung mai târziu.;  Eu pictez, iar ea desenează.; Am învățat pentru test, 

însă nu am primit notă maximă. 

 

-De regulă, propoziția care exprimă cauza (și care este introdusă prin deoarece, fiindcă, pentru că, 

întrucât, căci etc) se desparte prin virgulă de propoziția pe care o determină în frază, căreia i se 

subordonează ca sens: Am luat-o la sănătoasa, deoarece mă temeam de ei.; A primit premiul, fiindcă 

a scris versuri emoționante.; I-am împrumutat bani, întrucât își uitase portofelul acasă. Virgula din 

acest tip de context poate lipsi dacă legătura dintre cauză și efect este foarte importantă pentru cel care 

se exprimă în scris. 

 

-Scriem corect cu un i la final Ai noștri / Colegii noștri au plecat.; Ai voștri / Vecinii voștri sunt 

cumsecade. (formele pronumelui posesiv și ale adjectivului pronominal posesiv se scriu la masculin 

plural, persoanele I și a II-a cu un i la final, nu cu doi). 

 

-Se scrie cs (nu x) în cuvintele: rucsac, cocs, a ticsi / ticsit, a îmbâcsi / îmbâcsit. 

 

-Cuvintele doar și numai (semiadverbe) se folosesc în propoziții afirmative (Doresc doar o 

prăjitură.; Ai rezolvat numai un exercițiu.), spre deosebire de  cuvântul decât (semiadverb) - care 

apare exclusiv în propoziții negative (Nu îmi place decât această pereche de pantaloni.). 

 

 

-Pronumele negative niciunul, niciuna, niciunii, niciunele și adjectivele pronominale negative niciun, 

nicio se scriu legat (Niciunul nu va fi sancționat cu scăderea notei la purtare./ Niciunui elev nu îi 

lipsește portofoliul.). Folosirea unor structuri alcătuite din doi termeni este corectă în situația în care 

aceștia ilustrează părți de vorbire diferite: Nu a participat la activitatea extrașcolară nici unul, nici 

celălalt./ În disputa creată, nu susțineam nici o parte, nici pe cealaltă. (conjuncția nici asociată 

pronumelui nehotărât/adjectivului pronominal nehotărât); Nu a publicat nici una, nici două nuvele, a 

publicat un roman. (conjuncția nici asociată numeralului). 
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 
 

POVESTEA HANULUI GABROVENI 
 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

      

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hanul Gabroveni este un monument de arhitectură din București, situat pe strada Lipscani. A fost 

ridicat între 1804-1818 pe locuri ocupate anterior de case mai modeste realizate din cărămidă. Cele 

dintâi prăvălii ale vechiului Hănișor au fost clădite de cel mai mare toptangiu al Bucureștiului, Tudor 

Hagi Tudorache. În anul 1847, o mare urgie s-a abătut asupra stabilimentului; Marele Foc a pârjolit 

toata avuția familiei Tudorache.  

La 21 martie 1856, George Hagi, fiul cel mare și urmașul negustorului, ruga Consiliul Municipal 

să binevoiască a-i da voie să-și clădească magazii pe locul său din Ulița Gabroveni. Astfel, Hănișorul 

devenea un han în toată firea, cu pivnițe boltite, trotuar din lespezi de piatră și odăi primitoare pentru 

străini. Negustorii sosiți cu marfă de la Viena și Leipzig găseau aici prilej de odihnă, iar boierii îi 

trimiteau la ei pe băieții de prăvălie, în căutare de stofe și bijuterii.  

A doua jumătate a secolului al XX-lea a sporit agitația pe Lipscani și pe străzile alăturate, care 

erau deja pavate cu piatră și străbătute de primele automobile. În 1874, hanul reconstruit de Hagi 

Tudorache ajunge în stăpânirea lui Solomon Ascher și capătă un nou nume: Pasajul Comercial. Anul 

1955 aduce smulgerea hanului din mâinile familiei Ascher și transferarea clădirii în proprietatea 

CENTROCOOP. După 1990, Pasajul Comercial este concesionat pe o perioadă de 25 de ani către două 

firme, iar starea de abandon a clădirii se acutizează. În 1999, încă un incendiu devastează pentru ultima 

dată fostul han al lui Tudorache. 

Toamna anului 2014 a readus pe harta Bucureștiului un nou punct de mare importanță și, 

totodată, un obiectiv turistic de excepție. Vechiul hănișor, construit de negustorul Tudor Hagi 

Tudorache, la începutul veacului al XIX-lea a fost restaurat la standarde europene, pentru a deveni al 
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doilea sediu ARCUB. Drumul a fost unul lung, dar plin de entuziasm și de dorința de a pune bazele 

unei noi ere. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost nevoie de mulți ani pentru ca istoria tumultoasă a hanului aproape dispărut să consemneze 

o schimbare importantă în existența acestuia. În 2006, ARCUB, în colaborare cu Ministerul Culturii, a 

demarat Proiectul de Restaurare și Extindere a Hanului Gabroveni – Pasajul Comercial.  

Astfel, trecutul și prezentul se unesc în cadrul unui centru cultural unic, realizat la standarde 

europene. Obiectivul major a fost restaurarea și consolidarea vechiului han, fără ca elementele 

reprezentative să fie alterate. Autenticitatea aspectului final este garantată de metode inedite de lucru. 

Peste 300 000 de cărămizi din zidurile cu o vechime de peste 200 de ani au fost înlocuite individual, iar 

ornamentele turnate în metal ale porții au fost recompuse de la zero. În același timp, reamenajarea 

spațiilor și folosirea celor mai noi materiale sunt promisiuni ale unei bune conviețuiri între tradiție și 

viitor. 

Astazi, fostul han al lui Tudor Hagi Tudorache este deja recunoscut drept centru modern al 

culturii urbane. Clădirea are o sală de spectacole cu o capacitate de 200 de locuri, o sală de dans cu 50 

de locuri, o sală studio de aceeași capacitate, precum și un punct de informare pentru turiști. Prin 

proiectele Centrului Cultural ARCUB, zidurile hanului vor răsuna din nou. De data aceasta nu de 

glasurile negustorilor, ci de conversații, de muzică sau de replicile unui ultim act, aplaudat la scena 

deschisă. 

 

 

Surse : 

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

https://arcub.ro/arcub-gabroveni/povestea-hanului-gabroveni/ 
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 EXERCIȚIU DE LECTURĂ PENTRU MINTE ȘI INIMĂ 

 

 
IUBIRE ÎN ABSOLUT 

Maria-Ioana Niculae 

Clasa a X-a A 

 
 

În cartea „Înainte să te cunosc”, de Jojo Moyes, o avem pe Louisa Clark, o tânără plină de viață, în 

ciuda oamenilor din jurul ei și a vremii specifice zonei. Stilul ei vestimentar mă uimește: multe culori 

combinate, pantofi cu diferite forme și modele, ceva necaracteristic unei persoane din Marea Britanie.  

 
      

La polul opus este Will Traynor, un tânăr bancher, al cărui stil vestimentar este unul serios, alcătuit din 

pulovere groase, malete, culori închise, țesături fine și materiale de calitate. În urma unui teribil 

accident, bărbatul nu își mai poate folosi membrele. După ce Louisa rămâne fără loc de muncă, se 

angajează ca îngrijitoare la conac, pentru a-l ajuta pe Will. Locuința familiei Traynor se află lângă un 

castel, acesta fiind al lor, deschis ca obiectiv turistic.  

Conacul este construit într-un stil medieval: camere mari de piatră, mobilă de lemn, lucrată minuțios. 

După multă vreme, tânărul o lasă pe Lou să se apropie de el, încercând să-l ajute să practice vechile 

activități. Însă, în ciuda faptului că o iubea foarte mult pe tânără, după 2 ani de chin într-un scaun cu 

rotile, Will se internează într-o clinică privată din Elveția, pentru a-și pune capăt zilelor. Acesta nu 

ascultă de rugămințile familiei și ale fetei, ducând până la sfârșit planul său.  

 
 

Romanul m-a emoționat foarte mult. Povestea este una complicată, dar frumoasă. Se continuă în 

volumul 2, „După ce te-am pierdut”, apoi volumul 3 „Eu, și totuși alta”. Pe baza primului volum, s-a 

regizat și un film. Între carte și film nu sunt multe diferențe, ceea ce mă bucură. Jocul actorilor a fost 

apreciat de public și de specialiști, impresia generală fiind că ecranizarea pune în valoare textul literar, 

făcând accesibil, în același timp, accesul la conținutul cărții, stârnind interesul pentru lectura acestuia. 
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 MOMENT DE ARTĂ 

 
VINCENT VAN GOGH 

 
Denisa-Cătălina Luca 

Clasa a X-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                                                                    „Noapte înstelată” – 1889 

 

Vincent van Gogh s-a născut la Zundert, în Olanda. Pe parcursul vieții a lucrat în comerțul cu 

picturi, la Haga, Londra și Paris, însă nu a fost potrivit pentru așa ceva. Fratele său Theo i-a stat mereu 

alături, sprijinindu-l din toate punctele de vedere.  

Și-a descoperit talentul pentru pictură abia la vârsta de 27 de ani. Cariera sa a fost una foarte 

scurtă, de numai zece ani, reușind în timpul vieții să vândă o singură pictură.  

Artistul folosea culoare consistentă, în așa fel încât urmele pensulei să fie evidente, realizând o 

textură bogată. Această tehnică se numește Impasto.  

În doar 10 ani a realizat peste 2000 de opere de artă (860 tablouri în ulei, 150 picturi în acuarelă 

și peste 1000 de desene). Nu l-au interesat niciodată banii, pictura fiind pentru el un mod de a fugi de 

lumea exterioară și o activitate care îl făcea fericit. 

Se spune că faimosul pictor suferea de Hipergrafie (o boală care te face să vrei să scrii 

încontinuu, lucru care s-a manifestat la el prin dorința continuă de a picta) și că Vincent van Gogh a 

suferit de multiple boli mentale printre care depresie, tulburare bipolară, epilepsie și schizofrenie. Din 

această cauză el și-a considerat toate operele de artă un eșec. 

Și-a petrecut ultimii ani din viață la spitalul psihiatric Saint Paul de Mausole din Saint- Remy, 

unde a pictat cele mai cunoscute și apreciate tablouri din viața sa. Deși a murit la o vârstă fragedă, 

acesta rămâne în istorie drept unul dintre cei mai mari pictori post-impresioniști, ale cărui lucrări au 

avut o influență profundă asupra artei secolului XIX-lea, prin culorile vii și impactul emoțional. 

 

Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vincent_Van_Gogh 
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 MITURI ȘI LEGENDE 
 

LEGENDA LUI MOȘ CRĂCIUN 
 

Denisa Matei și Andrea Negoiță 

Clasa a X-a B 

 

Îmbrăcat în roșu, cu obrajii rumeni, barba lungă și o burtică simpatică, cel mai așteptat și 

iubit moș din lume va coborî în curând pe hornul caselor pentru a răsplăti cu dulciuri și jucării 

copiii cuminți și ascultători. Moș Crăciun, căci despre el este vorba, este cu siguranță un personaj 

cunoscut în întreaga lume. Puțini sunt însă cei care știu legenda. 
Legenda spune că în noaptea în care a intrat în travaliu, Fecioara Maria a bătut la prima uşă ce i-a 

ieşit în cale, pentru a cere ajutor. I-a răspuns Crăciuniţa, soţia lui Moş Crăciun, care, ştiind de frica lui, 

a trimis-o în grajd şi a ajutat-o să-l aducă pe lume pe Iisus. Când a aflat ce s-a întâmplat fără ştirea lui, 

Moş Crăciun s-a răzbunat pe Crăciuniţa şi i-a tăiat mâinile, drept pedeapsă. Maica Domnului i le lipeşte 

la loc, chiar în faţa lui Crăciun, care află, cu această ocazie, cine este Fecioara Maria. De bucurie că 

nevasta sa a scăpat nevătămată de pedeapsa lui necugetată, Crăciun aprinde din trunchiuri de brad un 

rug în curtea casei sale și încinge o horă cu toate slugile. După joc, Crăciun, care era cioban, împarte 

sfintei familii daruri păstoresti: lapte, caș, urdă și smântână. De aici ar proveni transformarea lui Moș 

Crăciun într-un sfânt care aduce, în ajunul nașterii lui Iisus, daruri copiilor. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ALTE LEGENDE: 

 

LEGENDA MOȘULUI SĂRMAN 
 

Se spune că Moș Crăciun a existat demult și că era un bătrân care făcea jucării. Îi plăcea atât de 

mult acest lucru, încât le făcea pe tot parcursul anului, iar pe data de 25 decembrie el le vindea la un 

târg (le vindea foarte ieftin, pentru că oamenii nu erau prea înstăriți).  

Într-o zi, de Crăciun, pe drumul de întoarcere de la târg spre casă, bătrânul zărește la o fereastră 

trei copii care nu primiseră nimic în acea zi specială. Bătrânul vede că acei copii sunt trişti şi doreşte să 

le ofere ceva; nu mai avea nicio jucărie la el, pentru că era prima dată când le vânduse pe toate. Şi-a 
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dorit atât de mult să le dea o jucărie în dar şi aşa, printr-o minune, pe fundul sacului a apărut una. În 

felul acesta, el le-a făcut o bucurie copiilor. Atunci şi-a dorit să poată face jucării pentru toţi copiii, 

chiar şi pentru cei sărmani, care nu pot să-şi cumpere jucăriile mult visate. În faţa lui a apărut o 

căprioară rănită. Bătrânul a bandajat-o, iar aceasta, în semn de mulţumire, a făcut să apară renii şi sania. 

Straiele vechi şi zdrenţuite ale bătrânului s-au schimbat în unele frumoase şi roşii. Aşa a apărut Moş 

Crăciun. 
   

 

 

LEGENDA PĂSTORULUI BĂTRÂN ŞI A CÂINELUI CREDINCIOS 
  

O altă legendă vorbeşte despre un păstor bătrân și câinele său credincios. La lăsarea serii, 

bătrânul şi-a dorit să-și găsească un loc în care să poată să stea peste noapte. În acel moment câinele a 

început să-i vorbească. I-ar fi spus că vede o stea extrem de frumoasă pe cer. Bătrânul a decis să 

urmeze lumina stelei. La un moment dat, într-un pustiu, el şi câinele au găsit un grajd în care se afla o 

femeie și Pruncul Ei. Vitele din grajd încercau să-l încălzească pe cel mic. Păstorul a învelit femeia și 

copilul cu blana de oaie pe care o avea pe el. Pentru a nu-i fi frig peste noapte, bătrânul s-a așezat între 

oi, să se încălzească. Dimineață, el s-a trezit înconjurat de o lumină albă și strălucitoare şi a ajuns în 

fața lui Dumnezeu. Pentru că i-a oferit Maicii și Pruncului haina lui, Dumnezeu l-a răsplătit și l-a pus să 

fie cel care aduce bucurii în fiecare an. Aşa a apărut Moș Crăciun. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://ziarulunirea.ro/povestea-sau-legenda-lui-mos-craciun-300952/ 

https://alba24.ro/legenda-lui-mos-craciun-primul-crestin-un-mos-sarac-sau-un-pastor-batran-cine-este-

mosul-care-aduce-in-noaptea-de-ajun-cadouri-261588.html 

 

https://ziarulunirea.ro/povestea-sau-legenda-lui-mos-craciun-300952/
https://alba24.ro/legenda-lui-mos-craciun-primul-crestin-un-mos-sarac-sau-un-pastor-batran-cine-este-mosul-care-aduce-in-noaptea-de-ajun-cadouri-261588.html
https://alba24.ro/legenda-lui-mos-craciun-primul-crestin-un-mos-sarac-sau-un-pastor-batran-cine-este-mosul-care-aduce-in-noaptea-de-ajun-cadouri-261588.html
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 TOTUL DESPRE SPORT 
 

 

MARI SPORTIVI ROMÂNI 

Mirea George 

Clasa a X-a E 

 

 

 

 

 

Sportivi români ne-au agățat de câte-un vis 

De-a lungul timpului, când pe podium intonau imnul cu pieptul deschis 

Spre publicul din tribune ce în tăcere impecabil-asculta 

Solidar cu spectatorii, în aceeași emoție totul trona. 

 

Pe bârnă sau pe covor ca pasărea-n zbor, 

Gimnastele de zece au devenit modele pentru fetițe cu-al gloriei dor. 

Nadia, cu zâmbetul, modestia și medaliile de aur,  

Este parte aleasă din a poporolui nostru tezaur. 

 

Lipovean modest din Tulcea cu caiac și canoe, 

Patzaichin a rămas pentru toți un simbol de victorie. 

Cu pagaia ruptă a dus cursa la final 

Ca și când ambarcațiunea-ar fi fost doar purtată de val. 

 

Szabo alerga ca un gând, ca un vânt 

Medalii de aur, de-argint și de bronz obținând ani la rând. 

Ambasador al turismului român numită, 

Culisele fascinante ale unor curse istorice cu nostalgie evocă. 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 
TRADIȚII DE IARNĂ DIN ROMÂNIA 

 

Alexandra-Laura Roman 

Clasa a X-a E 

 

TĂIATUL PORCULUI, TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IGNAT                                                                                       

 

Tăiatul porcului sau Ignatul se sărbătorește în fiecare an pe 20 decembrie. Chiar dacă în zilele noastre 

tăiatul porcului este un obicei mai mult gastronomic, el este încărcat cu tradiții și obiceiuri la sate, dar 

și cu semnificații mistice păgâne. Acum începe perioada sărbătorilor de iarnă, care impune interdicții 

specifice cusutului, torsului și spălatului. Pe femeia care nu se supune o găsește Ignatul, adică se 

îmbolnăvește. În toată agitația, cei mai 

fericiţi sunt copiii, căci ei vor fi urcaţi 

pe porcul pârlit şi curăţat, pentru a fi 

voioşi tot anul. Tot copiii au parte de 

bășica porcului, din care vor face o 

minge cu care se vor juca printre 

picioarele adulților. În unele sate, 

copiii sunt însemnaţi pe frunte cu 

sângele animalului, în semnul crucii, 

pentru a fi feriţi de boli de-a lungul 

anului următor. Sacrificiul ritual de 

tăierea porcului, făcut exemplar de 

către Ignat, un sfânt fără cruce, este 

susținut și de obiceiul pomana 

porcului. În unele regiuni ale țării se păstrează obiceiul de a fierbe grâu în fiecare casă, grâu pe care 

stăpânul casei trebuie să-l binecuvânteze. Toți ai casei trebuie să mânce din acest grâu, iar ceea ce 

rămâne se aruncă dimineața la păsări. Numai așa vor fi feriți de necazuri și supărări.  

 

 

MOȘII DE IARNĂ                                                                           

 

Moșii de iarnă, Pomenirea morților sau Sâmbăta 

piftiilor este o zi dedicată celor trecuți în 

neființă. În toate bisericile din România se 

oficiază slujbe și se împart bucate pentru sufletul 

acestora. Moșii de iarnă se cinstesc, an de an, în 

sâmbăta de dinaintea Lăsatului sec de carne, 

pentru Postul Mare. Potrivit datinelor străvechi, 

tot ceea ce rămâne nemâncat în Sâmbăta 

Morților se aruncă și nu se păstrează pentru a 

doua zi, când avem Duminica Lăsatului Sec de 

carne. În caz contrar, se spune că iarna se va 

răzbuna și va trimite valuri de nămeți peste cei 

care nu respectă orânduielile Domnului.        
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COLINDELE – O TRADIȚIE SPECIFICĂ CRĂCIUNULUI 

 

Cea mai importantă sărbătoare a iernii, 

Nașterea Domnului sau Crăciunul, aduce cu ea un 

obicei extraordinar de frumos și solemn – colindul.  

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, cete 

de copii, umblă din casă în casă, cu Colindul. 

Pentru colindele cântate în noapte, „pe la uşi, pe la 

fereşti”, copiii primesc covrigi, colaci, turte, mere, 

nuci şi tot felul de alte daruri. Pe lângă cetele de 

copii, sunt şi preoţi care merg cu icoana în braţe din 

casă în casă, pentru a stropi cu aghiasmă oamenii şi 

încăperile şi a anunţa prin cântec, „Naşterea 

Domnului Iisus Hristos”. 

 

 

BRADUL DE CRĂCIUN         

                              

Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradiţiile 

româneşti cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile 

româneşti, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi 

înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru 

care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 

Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce, pe lângă cadouri, şi bradul frumos 

împodobit cu globuri şi beteală. Acesta va intra pe hornul sobei cu desaga plină de daruri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://www.traditii-superstitii.ro/taiatul-porcului-ignat/ 

https://alba24.ro/mosii-de-iarna-2021-cand-pica-anul-acesta-sambata-mortilor-traditii-si-obiceiuri-care-

se- respecta-de-zeci-de-ani-824841.html 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI 
 

 

Daniel Andrei Mario Nițu 

Clasa a X-a F 

 

 

 

 

CAPRA 

 

Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la 

Anul Nou. Măştile care evocau personaje biblice 

sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui 

nume variază de la o regiune la alta: cerb în 

Hunedoara, capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, 

borita (de la bour) în Transilvania de sud. În 

Muntenia şi Oltenia, capra e denumită „brezaia“ (din 

cauza înfăţişării pestriţe a măştii), iar obiceiul se 

practică mai ales de Anul Nou.  

 

 

 

 

 

 

 

PLUGUȘORUL 

 

Urare tradiţională în preajma Anului Nou, 

„Pluguşorul” a păstrat ritualul unei invocări 

magice cu substrat agrar. El este întotdeauna 

însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de 

clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost 

înlocuit cu un plug miniatural, mai uşor de purtat, 

sau de buhaiul care imită mugetul boilor. Textul 

pluguşorului imprimă un ritm vioi, urărările sunt 

vesele şi optimiste. 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

STEAUA 

 

Un alt obicei, care în timp şi-a pierdut semnificaţia, 

este mersul cu steaua - obicei vechi ce se întâlneşte la 

toate popoarele creştine. Acesta avea menirea de a 

vesti oamenii de naşterea lui Iisus Hristos. Copiii care 

mergeau cu steaua se deghizau în magi şi vesteau 

marea minune.  
 

 

 

 

 

 

 

SORCOVA 

 

Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, 

este umblatul cu sorcova. Aceştia au o crenguţă 

înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un 

băţ în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. 

Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov 

(verde fraged), făcând aluzie la ramura abia îmbobocită, 

ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe 

ori persoanele cu sorcova sunt făcute urări de bine şi 

bunăstare celui vizat. 

 

 

 

 

 

 

Surse : 

https://epochtimes-romania.com/news/sarbatorile-de-iarna-frumoasele-traditii-si-obiceiuri-romanesti---

255130 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/traditii-si-obiceiuri-romanesti-de-craciun-ce-se-spune-ca-e-bine-

sa-faci-in-ajun-ca-sa-iti-mearga-bine-tot-anul-847883 
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CRĂCIUNUL ÎN JURUL LUMII 
 

Cristiana Zănoagă 

Clasa a X-a F 

 

Crăciunul este despre liniște, generozitate, familie, toleranță și prieteni. Cel puțin pentru mine. 

Nu despre alergătură prin mall, nu despre mese supra-încărcate, nu despre dezlegare la pahare și 

farfurii fără număr imediat ce a trecut postul, nu despre prețul cadourilor, nu despre colind ca formă de 

cerșetorie, nu despre bunătate NUMAI în această perioadă. Crăciunul în jurul lumii înseamnă toată 

bucuria din aceste zile, tradiție și familie.  

Există și unele superstiții și obiceiuri inedite. De exemplu, dacă ești în Norvegia de Crăciun, 

ascunde măturile!!! În Norvegia se spune că apar vrăjitoarele și spiritele malefice în noapte de Crăciun. 

Caută mături pe care să zboare, așa că toți norvegienii le ascund în noaptea de Ajun.  

Moș Crăciun nu vine la greci. Cadourile le aduce Sfântul Vasile. Dar au aceeași masă întinsă 

pentru prieteni și familie, în care vedetă este o pâine tradițională în care gospodina își imprimă forma 

mâinii, pentru a arată că Iisus a binecuvântat mâncarea.  

Nici la italieni, Babbo Natale, adică Moș Crăciun nu prea aduce cadouri. Ele vin de Bobotează și 

sunt aduse o vrăjitoare bună – La Befana. 

Jul, piticul îmbrăcat în roșu face cadouri copiilor din Suedia în ajunul Crăciunului. Copiii le caută 

în saci ascunși în zăpadă. În Ajun se mănâncă pește, fasole și șuncă, dar mai ales orez cu lapte. 

 

 

Libanezii creștini plantează grâu, cu o lună înaintea Crăciunului. În Noaptea Nașterii Domnului îl 

pun la fereastră sau sub brad. Tot cu ocazia Crăciunului, taie o oaie. 

În Anglia, Germania și Elveția se spune că dacă arzi un butuc în noaptea de Crăciun, casa îți va fi 

ocolită de hoți și necazuri în Noul An. 

În Portugalia, tradiționala masă de Crăciun se numește Cosoda. Interesant este că portughezii pun 

un scaun în plus la masă. Legenda spune că acest scaun este pentru spiritele persoanelor dragi care nu 

mai sunt printre cei vii.  

https://corinacaragea.ro/santorini-dragoste-la-prima-vedere/
https://corinacaragea.ro/bella-sicilia/
https://corinacaragea.ro/mind-the-gap/
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În Japonia, decorată cu luminițe de Crăciun, vine „Santa-san”. Un Moș Crăciun, dar cu rol de 

Cupidon, căci japonezii sărbătoresc Crăciunul ca pe un Valentine’s Day. Cuplurile își fac daruri, își 

trimit felicitări (dar nu culoarea roșie, căci simbolizează moartea), organizează cine romantice și își 

declară dragostea. Și mănâncă tort. Doar e ziua de naștere a lui Iisus. Sunt extrem de puțini creștini în 

Japonia. De Crăciun, japonezii dau năvală la KFC. Este o tradiție veche și ai nevoie de rezervare să 

prinzi loc la niște aripioare picante de Crăciun. 

Indienii sărbătoresc și ei Crăciunul, dar, dacă noi împodobim bradul, ei împodobesc... bananierii! 

Și își decorează casele cu frunze de mango. Vecinii își fac daruri constând în prăjituri, dulciuri și îl 

așteaptă pe .... Christmas Baba. 

Dacă te prinde Crăciunul în Venezuela, ai grijă să îți iei la tine... rolele! Aici localnicii merg la 

slujba de Crăciun pe role, biciclete sau skateboard-uri. Acesta este obiceiul. În Caracas este interzisă 

circulația mașinilor în acea dimineață, pentru ca oamenii să patineze liniștiți spre biserică. Tot aici s-a 

petrecut un lucru ciudat în 2013. Crăciunul a venit cu 2 luni mai devreme, printr-un decret al 

președintelui. Explicația ... pentru ca tot poporul să fie fericit ... 

În Cehia, în ziua de Ajun oamenii țin post până la ora cinei, în speranța că, înfometați, vor avea o 

viziune cu purcelul auriu, simbol al norocului. O altă superstiție spune că, dacă arunci un pantof peste 

umăr în ziua de Crăciun, te vei căsători curând. În ceea ce privește masă festivă, cehii au un cu totul alt 

meniu: ciorbă de pește și salată de cartofi. 

De sărbători, Austria se transformă cu totul! Tradiția spune că de Advent (definit drept perioada 

de cele patru săptămâni de bucurie și așteptare dinaintea Crăciunului), austriecii pregătesc o coroniță 

din ramuri verzi, pe care o decorează cu funde și patru lumânări. În fiecare zi de duminică din timpul 

Adventului (care începe de regulă pe 1 decembrie), o lumânare e aprinsă și se cântă colinde. Cel mai 

popular colind este Stille Nacht (Silent Night), care a fost compus chiar de austriacul Franz Gruber, în 

1818, în Salzburg. În mai toate orașele și orășelele din Austria e organizat câte un Christkindlmarkt, 

târg de Crăciun foarte reușit, cu decorațiuni, mult Apfelstrudel și Glühwein, vin fiert aromat. 

https://corinacaragea.ro/lost-in-japan/
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În Australia, Crăciunul vine la începutul vacanței de vară, întrucât copiii intră în vacanța de vară 

de la jumătatea lui decembrie și până în februarie. Coronițele împodobite, colindele și luminițele sunt și 

la ei o tradiție, însă, când ajunge în Australia, Moș Crăciun își lasă renii să se odihnească și se 

deplasează cu ajutorul cangurilor. De Boxing Day (26 decembrie), australienii ies la plajă și fac grătare. 

Boxing Day sau Ziua Pușculiței este o tradiție veche, care a început în Evul Mediu, în Marea Britanie, 

când cutiile milei păstrate în biserici erau deschise, iar banii adunați erau donați săracilor. 

Pentru că în Statele Unite există dintotdeauna un mix cultural, tradițiile americanilor sunt similare 

cu cele ale europenilor. Meniul lor tradițional de Crăciun include curcan sau șuncă și sos de merișoare, 

fiind în mare parte același cu cel de Ziua Recunoștinței. Bradul, luminițele, colindele și cadourile sunt 

și la ei parte din tradițiile festive. 

În Rusia, Crăciunul nu era sărbătorit în perioada Uniunii Sovietice, iar brazii de Crăciun, după ce 

au fost interziși până în 1935, au devenit brazi de Anul Nou, un eveniment pe care autoritățile îl agreau 

mai mult. Din 1991, Crăciunul a redevenit o sărbătoare de care rușii se bucură în fiecare an pe                     

7 ianuarie, pentru că ei funcționează după vechiul calendar. Printre specialitățile tradiționale de Crăciun 

se numără kutia, un fel de terci din cereale, miere și fructe, pe care rușii îl mănâncă din același vas, ca 

semn al unității. 

 

 

 

Surse: 

https://www.corinacaragea.ro/craciunul-in-jurul-lumii/ 

https://doer.ro/traditiile-de-craciun-din-jurul-lumii/ 

 

 

 

https://www.corinacaragea.ro/craciunul-in-jurul-lumii/
https://doer.ro/traditiile-de-craciun-din-jurul-lumii/
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 O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 
PORTOCALELE 

                                                   

Romina-Georgiana Moldovai 

Clasa a XI-a E                                                                                                                                    

Istorie  

Portocalele au fost cultivate la început în Asia, acum mai bine de 6000 de ani, de unde 

au călătorit în Africa, Europa și mai târziu în America. Se crede că într-una din legendele din mitologia 

greacă ar fi apărut sub denumirea de „mere aurii”, pe care Hercule le-a furat din Grădina Hesperidelor. 

Portocalul este atât de rezistent încât mai mulţi copaci sunt doborâţi de fulgere decât de dăunători 

sau boli. Un portocal poate supravieţui şi 50 de ani dacă are condiţii climatice propice. 

 

Cel mai mare producător  

Brazilia are cea mai mare producţie de portocale din lume, de aproximativ 17,8 milioane de tone 

pe an. Din totalul producţiei de portocale la nivel mondial, de aproape 70 de milioane de tone, 85% 

sunt procesate şi transformate în suc. 

 

Câte tipuri de portocale există ?  

1.Portocale dulci  

 Portocale roșii - portocale cu pigment roșu deschis sau cu pigment roșu închis. 

 Portocale Navel - sunt cele mai populare. 

 Portocale mai puțin acide - au acid foarte puțin și aromă mai puțin intensă. 

2.Portocale amare  

 Portocale Sevilia - sunt folosite ca port-altoi pentru portocalele dulci și pentru obținerea 

marmeladei de portocale. 

 Portocalele Bergamote - se cultivă în Italia pentru coajă, care este utilizată în parfumuri și ca 

aromă în celebrul ceai Earl Grey. 

 Portocalele Trifoliate - sunt folosite ca port-altoi pentru portocalele dulci și sunt native din 

nordul Chinei și Coreea. 

Unele fructe orientale sunt incluse în categoria de portocale amare, precum Naruto și Sanbo din Japonia 

Kitchli din India, Nanshodaidai din Taiwan. 

 

Beneficii  

⁎Bogate în vitamina C 

⁎Sistem imunitar sănătos 

⁎Reduce colesterolul 

⁎Controlează nivelul zahărului din sânge 

⁎Reduce riscul de cancer 

⁎Sănătatea ochilor 

                                                            

Surse:   

www.eva.ro 

www.cc-juice.ro 

www.diversificare.ro 

 

http://www.eva.ro/
http://www.cc-juice.ro/
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 TINERE TALENTE 

 
ÎNTOARCEREA LA COPILĂRIE 

 

Cristiana Zănoagă 

clasa a X-a F 

 

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 

mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă. Sigur te gândeşti cu drag la cadourile lui Moş 

Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, la experienţele 

personale care au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii de la an la an. Dar mai mult 

decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 

obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 

familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu 

vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când 

afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă. 

Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de 

zăpadă, steluţe şi fulgi, ne ajută să intrăm în atmosfera de sărbătoare. Mulţi brazi de Crăciun au o 

steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe vremuri multe dintre 

constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi.  

Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile se 

decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste spirite ar 

aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod 

de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei simbolizează natura veşnică a 

dragostei. 

Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au nume 

amuzante: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf. Povestea 

cunoscută a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină cu daruri a lui 

Moş Crăciun, face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt animale specifice 

zonelor reci, renii se potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de sărbători. În plus, ei poartă 

clopoţei care aduc veselie, anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit cadourile. 

Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit necugetat 

averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit pe ascuns 

la locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au căzut în ciorapii 

fetelor, atârnaţi la uscat lângă şemineu. 

Se spune că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. Această plantă 

veşnic verde era folosită pentru decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri tămăduitoare speciale, 

vindecând orice. Scandinavii vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a armoniei, asociindu-l cu Frigga, 

zeiţa dragostei. Obiceiul sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest gest sub un lăstar al plantei 

aduce armonie, înţelegere şi face ca să crească iubirea în cuplu. 

Crăciunul este considerat cea mai frumoasă sărbătoare de peste an, aşteptat deopotrivă de cei mici 

şi de cei mari. Fiecare copil sau om trecut prin viaţă îşi aminteşte cu plăcere de sărbătorirea Crăciunului 

şi de momentele unice, absolut speciale trăite cu această ocazie în biserică, în jurul bradului sau a mesei 

festive împreună cu cei dragi.  
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