„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

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Cristian-Alexandru Popescu
Clasa a XII-a A
Unirea Țării Românești cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic ce stă
la baza României moderne și a formării națiunii române. Împrejurările istorice nu au permis unirea
simultană a celor trei țări române - Moldova, Transilvania și Țara Românească. De aceea, statul
național român s-a format treptat, începând cu Unirea din 1859 și încheindu-se în 1918, când lupta de
eliberare națională a poporului român a fost încununată de victorie.
Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie
1918), reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească. La mijlocul secolului al
XIX-lea, soarta principatelor Moldovei și Țării Românești era în mâinile Rusiei și ale Imperiului
Otoman, care se opuneau unirii lor. Situația s-a schimbat însă în urma războiului Crimeii, dintre 1853 și
1856, când Rusia a fost învinsă de Marile Puteri, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii, Imperiul
Francez, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman.
După război, în 1856, prin Tratatul de Pace de la Paris s-au luat decizii care au privit și
principatele Moldovei și Țării Românești. În contextul discuțiilor despre unirea celor două principate,
în 1857 Marile Puteri acordă acestora dreptul organizării unui „referendum” (consultarea populației cu
drept de vot) despre Unire. În acest scop s-au constituit adunări Ad-hoc, în care să se discute alegerile
pentru Divanurile Ad-hoc, care urmau să se pronunțe asupra organizării politice și sociale a țărilor
române. Votul popular favorabil unirii în ambele țări, rezultat în urma acestor adunări, a dus la
Convenția de la Paris, din 1858, o înțelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult
formală între cele două țări, cu guverne diferite și cu unele instituții comune.
La începutul anului următor, Alexandru
Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei
și Țării Românești, aducându-le într-o uniune
personală. În 1862, cu ajutorul unioniștilor din
cele două țări, Cuza a unificat Parlamentul și
Guvernul, realizând unirea politică. După
înlăturarea sa de la putere în anul 1866, unirea a
fost consolidată prin aducerea pe tron a
principelui Carol, iar constituția adoptată în
acel an a denumit noul stat România.
Marele merit al lui Cuza a fost faptul că a
reușit să aducă recunoașterea internațională a
Unirii Principatelor Române și, prin reformele
sale din toate domeniile, a pus bazele statului
român modern.
Surse:
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/alexandru-ioan-cuza-parinte-fondator-al-romanieimoderne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor_Rom%C3%A2ne
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/propaganda-pentru-unire-inainte-de-adunarile-ad-hoc
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■ DESTINAŢII TURISTICE

BERLIN
Valentin Iordache
Clasa a XII-a E
Berlin, capitala Germaniei, este un important centru turistic, fiind recunoscut ca un oraș mondial
al culturii și industriilor creative. În 2014, Berlinul avea 788 de hoteluri cu 134 399 paturi. Orașul a
înregistrat 28,7 milioane de șederi în hotel peste noapte. Turismul s-a dublat în ultimii ani, iar Berlinul
a devenit a treia cea mai vizitată destinație orășenească din Europa. Cele mai mari grupuri de vizitatori
sunt din Germania, Olanda, Italia, Spania și Statele Unite.
Industriile care fac afaceri în artele creative
și divertisment sunt un sector important și
considerabil al economiei Berlinului. Sectorul
artelor creative cuprinde muzica, filmul,
publicitatea, arhitectura, arta, designul, moda,
artele spectacolului, TV, radio și jocuri video.
Aproximativ 22 600 de întreprinderi creative,
predominant IMM-uri, au generat venituri totale
de peste 18,6 miliarde de euro, astfel încât au
contribuit cu aproximativ 20% din produsul
intern brut al Berlinului. Numeroase instituții
culturale, dintre care multe se bucură de reputație
internațională, reprezintă patrimoniul divers al
orașului. Astfel, Berlinul s-a impus ca un popular
centru de divertisment în Europa.
Orașul găzduiește peste 700 de galerii de artă, iar în anul 2005 a primit titlul „Orașul designului”.
De asemenea, este în topul celor trei orașe de congres din lume, fiind casa celui mai mare centru de
convenție din Europa, Internationales Congress Centrum (ICC), aflat la Messe Berlin. Anumite afaceri,
precum cea de electronice IFA, ILA Berlin Air Show, Săptămâna Modei în Berlin, Săptămâna Verde,
afacerea de transporturi InnoTrans, au loc anual în oraș, atrăgând un număr semnificativ de vizitatori.
Berlinul este un centru important al industriei cinematografice europene și germane. Găzduiește
peste 1000 de companii de producție de film și televiziune, precum și 270 de cinematografe. De
asemenea, 300 de coproducții naționale și internaționale sunt filmate în regiune în fiecare an. Orașul
găzduiește Academia Europeană de Film și Academia Germană de Film și anual organizează Festivalul
Internațional de Film din Berlin, înființat încă din anul 1951. Berlinul găzduiește multe posturi de
televiziune și radio internaționale, naționale și regionale. Radiodifuzorul public RBB își are sediul la
Berlin, precum și radiodifuzorii comerciali MTV Europe, VIVA și N24.

Surse:
https://wikicro.icu/wiki/Culture_in_Berlin
https://koaha.org/wiki/Festival_di_Berlino
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■ DESCOPERĂ ROMÂNIA!
MOIECIU DE JOS
Elena Raluca Marin
Clasa a XII-a E
Comuna Moieciu este situată în culoarul Rucăr-Bran, la
poalele de nord-vest ale Munţilor Bucegi şi cele de est ale
Munţilor Piatra Craiului. Reprezintă una dintre cele mai vechi
căi de acces între cele două provincii românești (Ardealul şi Ţara
Românească), unind Depresiunea Ţării Bârsei cu Rucăr Dragoslavele.
Situată la aproximativ 30 de km de Braşov, într-un cadru
natural pitoresc, comuna Moieciu a devenit în ultimii ani o
importantă destinaţie de vacanţă pentru turişti din ţară şi
străinătate.
Comuna Moieciu este alcatuită din şase localităţi
componente: Moeciu de Jos (reședinţa de comună),
Cheia, Măgura, Drumul Carului, Moieciu de Sus şi
Peştera.
Aşezat într-un ansamblu geografic deosebit, cu o
perspectivă peisagistică excepțională, învecinându-se cu
zone care au o puternică încărcătură istorică, satul
Moieciu de Jos este punctul de plecare ideal pentru
micile excursii de vizitare a numeroaselor obiective
turistice.
Moieciu este o zonă cu un potențial
turistic ce se pretează la valorificarea
formelor de turism: turismul de sejur
pentru odihnă (favorizat de factorii
naturali, cadrul peisagistic, mediul
nepoluat și gastronomia specifică zonei);
turismul de sfârșit de săptămână (are
asigurate condiții deosebite datorită
distanțelor relativ mici între zonă și marile
concentrări urbane); turismul de tranzit
(favorizat de situarea în apropierea altor
zone semnificative din punct de vedere
turistic); drumeția (favorizată de prezența
masivelor muntoase Bucegi și Piatra
Craiului).
Surse:
https://brasovtourism.app/places/moieciu-wdhvfbah6ki6cg
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Comuna_Moieciu,_Brașov
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■ STAY TEEN !
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■ PORȚIA DE GRAMATICĂ
SĂ VERIFICĂM ÎMPREUNĂ DACĂ ȘTIM SĂ SCRIEM CORECT ÎN LIMBA ROMÂNĂ!
Prof. Mihaela Florea
Una dintre dificultățile întâmpinate de românii contemporani în scriere este prezența unui singur i
sau a mai multora la finalul anumitor cuvinte. De aceea, se impune să precizăm că se scrie întotdeauna
cu doi i în componență adjectivul roșii (mingi roșii, roșiile eșarfe) dacă nu este plasat înaintea
substantivului masculin plural, preluând articolul hotărât de la acesta, caz în care are la final trei i
(primul i este din rădăcina cuvântului, existând și la forma de singular, al doilea este desinența de
plural, iar al treilea este articolul hotărât): roșiii pantaloni. De asemenea, substantivul cu aceeași grafie
poartă în sine doi i:
Am cumpărat roșii.
Roșiile erau necoapte.
În aceeași ordine de idei, substantive precum ministru, membru, maistru, codru, socru, scriitor se
scriu la plural cu un i la final:
Am discutat cu doi miniștri/ membri/ maiștri.
Poeții romantici descriu codri în versurile lor.
Dar atunci când acestea sunt articulate hotărât la plural, mai primesc un i:
Miniștii au participat la ședința de guvern.
Membrii echipei noastre au fost mai buni.
Maiștrii au supravegheat echipele de muncitori.
Codrii de la poalele munților sunt impunători.
Vecinul a fost vizitat de socrii săi.
Formele verbale corecte pentru persoana a doua, singular, indicativ-prezent sunt: tu știi, tu ții, tu
vii, tu previi, tu revii, tu deții, iar formele verbale corecte pentru persoana a doua, singular, conjunctivprezent ale acelorași verbe sunt: tu să știi, tu să ții, tu să vii, tu să previi, tu să revii, tu să deții. Pe de
altă parte, formele de condițional-optativ prezent (adică acelea care exprimă condiția sau dorința
prezentă) au un singur i: eu aș ști, tu ai veni, el ar preveni, noi am reveni.
Greșit: acești membrii
colegii noștrii
tu intrii

Corect: acești membri
colegii noștri
tu intri
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Nu se evită cacofonia prin folosirea construcției ca și în loc de ca. Spre exemplu, enunțul
următor nu este corect.
El lucrează ca și corespondent de presă la un ziar local.

Pentru evitarea cacofoniei se putea folosi în loc de ca una dintre structurile în calitate de sau pe
post de, iar structura ca și poate fi folosită corect în contexte în care este sinonimă cu la fel ca/ precum:
Ca și Alex, Andrei a promovat examenul cu notă mare.
Se folosește verbul la singular, făcându-se acordul între subiect și predicat în construcții de tipul:
Fiecare dintre elevi a predat proiectul la geografie.
Nu se recomandă ca în redactarea unui eseu, în conceperea unor răspunsuri pentru cerințele de la
o lucrare/ test/ examen sau într-un cadru protocolar să se folosească termeni din registrul familiar sau
din limbajul colocvial. Astfel, într-un context oficial nu folosim (nici în vorbire, nici în scris) cuvinte
precum:
nasol, cool, mișto etc.
În strucuturi ce conțin pronumele relativ care se impune folosirea verbului la persoana a III-a:
Greșit
Ești un elev care înveți.
Sunt o persoană care prețuiesc sinceritatea.

Corect
Ești un elev care învață.
Sunt o persoană care prețuiește sinceritatea.

Adverbul este o parte de vorbire neflexibilă, adică nu își schimbă forma, deci tendința unor
persoane de a-l acorda cu un substantiv pe lângă care stă este greșită:
Greșit
Exerciții ușoare de rezolvat.
Alimente grele de digerat.
Puteți avea dinți strălucitori de albi!
Copiii prea groși îmbrăcați vor transpira?

Corect
Exerciții ușor de rezolvat.
Alimente greu de digerat.
Puteți avea dinți strălucitor de albi!
Copiii prea gros îmbrăcați vor transpira?

În speranța că explicațiile de aici vă vor fi de folos, vă dau întâlnire în numărul viitor pentru a
clarifica alte aspecte legate de scrierea corectă în limba română, pentru a fixa și a sistematiza cunoștințe
deja însușite! Zile senine în suflet să aveți!
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■ LA PAS PRIN BUCUREȘTI ...
HOTELUL INTERCONTINENTAL DIN BUCUREȘTI
Edward Ghițulescu
Clasa a XI-a A
Hotelul Intercontinental, devenit de curând Grand Hotel Bucharest, este un hotel de 5 stele,
amplasat în Piața Universității, considerat un simbol al orașului. A fost construit în perioada comunistă
și este una dintre cele mai înalte clădiri din capitala României.
Clădirea hotelului a fost construită între anii 1967 - 1970, după planurile arhitecților Dinu
Hariton, Gheorghe Nădrag, Ion Moscu. Pentru mult timp (până în 1989, când a apărut „Casa
Poporului” - azi Palatul Parlamentului) a fost cea de-a doua cea mai înaltă clădire din București, după
Casa Scânteii.
Hotelul Intercontinental are 283 de camere și apartamente, o sală de conferințe și un centru de
sănătate cu piscină. Are peste 70 de metri înălțime. La etajul al 19-lea se află Apartamentul Imperial,
devenit cunoscut în 1979, atunci când în el s-au filmat scene pentru filmul „Nea Mărin miliardar”.
Apartamentul, cu o suprafață de 240 m2, dispune de două dormitoare și oferă o vizibilitate unică spre
Piața Universității. Mobila este albă, poleită cu aur. Obiectele de iluminat sunt din sticlă de Murano.
Cu cele 24 de etaje ale sale, hotelul oferă oaspeților o panoramă unică.

Surse:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hotelul_Intercontinental_din_Bucure%C8%99ti
https://www.rombadconstruct.ro/hotel-intercontinental-bucuresti.html
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■ EXERCIȚIU DE LECTURĂ PENTRU MINTE ȘI INIMĂ
INVITAȚIE LA VALS
Irisa Ioniță
Clasa a X-a A
Opera literară „Invitație la vals” de Mihail Drumeș ilustrează povestea a doi oameni, iubirea între
femeie și bărbat, iubire pătimașă dusă la un nivel înspăimântător.
Autorul îl caracterizează pe Tudor Petrican, protagonistul operei, ca fiind un elev silitor, primul
din clasă, premiant, dornic de cunoaștere. Era singur la părinți, fiind și răsfățat, studia Dreptul la
Universitatea din București. Datorită șarmului de care dădea dovadă, el se lăuda de la o vârstă tânără cu
multe cuceriri, chiar cu femei mai în vârstă ca el.
Personajul feminin al romanului își face debutul la o petrecere, în cadrul căreia îl și întâlnește pe
Tudor. El este nevoit să danseze cu ea un vals, cu fata ai cărei ochi negri sunt strălucitori. Această
primă întrevedere nu rămâne în amintirea lui Tudor, el amintindu-și târziu de fată.
Povestea lor începe când Micaela și sora sa, Alexa Deleanu, se mută lângă apartamentul lui
Tudor. Mai mult din orgoliu, el dorește să o cucerească pe Micaela, iar reticența ei este un teritoriu
necunoscut pe care Tudor dorește să îl cucerească neapărat. El începe prin a-i scrie scrisori, scrisori ce,
în mare parte, îi sunt restituite în căsuța lui poștală. Jocul lor tacit pregătește terenul prentru luptă.
Prima dată Tudor o sărută pe Micaela pe scări, iar aceasta leșină, nefiind pregătită pentru îndrăzneala
lui.
„Totul s-a sfârșit: nu-mi rămâne decât să mă sinucid” sunt cuvintele cu care debutează romanul.
Cuvinte pline de emoție și lipsite de orice urmă de speranță.
Povestea de dragoste începe când Micaela acceptă scrisorile și, în timpul unei excursii la munte
cu școala, ea merge cu Tudor la mare cu trenul. În această vacanță cei doi se ceartă pentru prima dată
din cauza unui domn pe care Tudor este gelos. El iese nervos din hotel, găsește lângă cazino o bacnotă
de 500 lei cu care pariază și câștigă. Cu banii câștigați îi cumpără Micaelei un inel și îi face o surpriză,
ducând-o într-o croazieră pe mare până la Constantinopol. În prima seară, dar și în celelalte, ei își jură
iubirea, petrecând clipe pline de amor și amuzament împreună. Tudor este prins în mrejele iubirii și se
sperie de propriile acțiuni. Îngrozit de purtarea lui, consideră că e mai bine să-și abandoneze
sentimentele și pe Micaela. Mergând în vacanță la părinți, îi lasă Micaelei o scrisoare de despărțire.
Până acum toate relațiile lui Tudor erau bazate pe plăcere trupească și nu pe sentimente, iar Micaela era
un teritoriu nou și permanent necunoscut pentru el. Însă rodul iubirii lor a rămas în pântecele Micaelei,
Tudor aflând destul de târziu și hotărând să o ia de nevastă. Părinții lui nu vin la nuntă și o cunosc pe
Micaela doar atunci când tatăl vine la București să îi cumpere unicului său fiu o casă. Copilul nu
rămâne în viață, ceea ce îi provoacă Micaelei o suferință cruntă. Iar în relația lor se instalează și mai
mult distanța. Pentru Micaela era doar o chestiune de timp până când se putea răzbuna.
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Am putea zice că drama intervine aici: în ziua onomastică a Micaelei, când aceasta acceptase o
ieșire cu Nenișor, bărbatul pentru care se certase cu Tudor la mare. Cei doi își sfârșesc ziua cu un
accident de mașină, iar în ziare sunt trecuți ca soți, lucru pentru care Tudor se înfurie și mai tare.
Crezând că Micaela l-a înșelat, Tudor înaintează actele de divorț și îl constrânge pe Nenișor să o ia de
nevastă pe Micaela, iar el le dă casa cumpărată de tatăl său. După divorț, Tudor se întâlnește cu
prietena Micaelei, Cici, o fată bogată și destul de frumoasă, pe care o ia de nevastă mai mult din cauza
poziției sociale a părinților ei. Tudor este avansat ca secretar general la ministerul de finanțe, poziție pe
care o primește de la socrul său, iar acum îl are ca subaltern pe Nenișor. A vrut această poziție tocmai
din dorința de afirmare față de așa-zisul amant al Micaelei. Tudor își ajută constant fosta soție prin
măriri de salariu pentru Nenișor, dar îi și transmite prin Alexa vești despre el, amplificându-i rana
deschisă în urma divorțului.
În urma delapidării unei sume din banii statului de către Nenișor, Tudor consideră că vrea să îi
dea o lecție și să-l sperie cu închisoarea, numai pentru a o vedea încă o dată pe Micaela. Căzută în
capcana acestuia, vine și îl imploră pe Tudor să o ajute. Nenișor se îmbolnăvește, iar Tudor îl trimite
într-un sanatoriu, fapt ce o lasă pe Micaela singură cu gândurile ei de disperare.
Fraza cu care romanul debutează - „Totul s-a sfârșit”- este, de fapt, gândul protagonistului în
urma pierderii Micaelei, singura lui iubire, acum moartă din cauza comportamentului său plin de zel de
a o pedepsi constant. Mergând pe stradă, trece pe lângă un magazin de arme, intră și cere un revolver,
cel mai bun pentru „a-și zbura creierii”. Negustorul îi dă un Browning mic, cu prăserele încrustate în
sidef, o mică bijuterie.
Printr-un bilet, Micaela îi dezvăluie adevărul lui Tudor. Din cauza dramei copleșitoare, a
gândurilor ei dornice de răzbunare de la început, urmate de regret și durerea rănii inimii frânte, Micaela
se sinucide. Momentul crucial când Tudor regretă, lăsând loc tristeții să îl ia cu totul. Aflând vestea, el
sare ca ars din pat de lângă nevasta lui și se duce la trupul neînsuflețit al iubitei. Comandă și plătește
toate serviciile funerare prin secretarul său. Copleșit de emoțiile morții subite ale iubitei, Tudor
comandă un cavou cu două locuri, dându-și seama de acțiunea sa mai târziu, când se dezmeticește.
A doua parte a frazei de început arată și sfârșitul romanului „Nu-mi rămâne decât să mă sinucid”,
ducându-și mâna la buzunar și simțind revolverul, își aduce aminte de cavoul cu două locuri, apoi în
cap i se derulează gândurile cu privire la Alexa, Nenișor, prieteni, părinți, niște victime, totuși.
„Oricum, a fost prea frumos ca să se sfârşească altfel. Adio!...”, gânduri urmate de prețioasa
întrebuințare a noii sale achiziții „Vin aiemee....!”.
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■ MOMENT DE ARTĂ
FILME ȘI SERIALE
Florentina Nichita
Clasa a XI-a E
În ultimii ani, consumul de filme și seriale a crescut substanțial. Platforme de streaming, cum ar fi
Netflix și HBO GO, sunt din ce în ce mai accesate.
Iată câteva din cele mai populare și tototdată apreciate filme și seriale, pe care le puteți viziona în
timpul liber.
Stranger Things (2016)
„Stranger Things” este un serial original Netflix, care cu siguranță este potrivit pentru iubitorii de SF.
Primul episod a apărut pe data de 15 iulie 2016 și a fost apreciat de toate categoriile de vârste, dar în
special de adolescenți. Creat de frații Matt și Ross Duffer, acesta începe în anii 1980 și povestește
despre dispariția unui băiat dintr-un oraș liniștit numit „Hawkins”. Ce nu știau locuitorii era că acest
eveniment va aduce la suprafață mai multe întâmplări stranii, cum ar fi un laborator de experimente
secrete și o fetiță pe nume „Eleven”, cu puteri supranaturale.

10 Things I Hate About You (1999)
În română „10 lucruri nu-mi plac la tine” este o
comedie romantică apărută în anul 1999. Povestea
este o adaptare după piesa „Îmblânzirea scorpiei” de
William Shakespeare. Filmul începe cu un student pe
nume Cameron, care dezvoltă sentimente pentru o fată
numită Bianca. Pentru a reuși să treacă de politica
strictă a tatălui ei în legătură cu întâlnirile, el face un
pact cu delicventul școlii, Patrick. Acesta trebuia să o
facă pe sora mai mare a Biancăi, Kat, să se
îndrăgostească de el. Filmul poartă numele poemului
pe care Kat îl face pentru Patrick la sfârșitul filmului,
despre toate momentele petrecute împreună. Acest
film este potrivit pentru tine, dacă îți plac filmele
romantice.
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Don’t Look Up (2021)
„Nu priviți în sus” este un film controversat, din pricina subiectului ales. În rolurile principale îi găsim
pe Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, care joacă rolul a doi astronomi (Dr. Randall Mindy și
Kate Dibiasky) ce pleacă într-un turneu de atenționare al planetei în legătură cu o cometă care avea să
extermine întreaga populație în mai puțin de 6 luni. Acest film folosește comedia neagră pentru a
prezenta reacțiile oamenilor la aflarea dezastrului și cum aceștia se împart în câteva tabere: cei care
doresc distrugerea imediată a cometei, folosind armele de ultimă generație ale unui cunoscut om de
știință, cei care cauzează panica nejustificată și cei care nu cred în existența cometei.

Emily în Paris (2020)
„Emily în Paris” este un serial american ce are acțiunea în Paris. Emily, jucată de cunoscuta actriță Lily
Collins, află că va trebui să îi țină locul șefei ei pentru un job în Paris, la o firmă de marketing numită
Savoir, unde ea trebuie să aducă un punct de vedere american. Și de aici începe aventura lui Emily, din
moment ce nu știe nici pic de franceză. Ea încercă să se acomodeze și să formeze conexiuni, în timp ce
francezii din jurul ei nu îi fac viața ușoară deloc.

Sursă:
www.wikipedia
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■ PSIHOLOGIA PRACTICĂ

STAREA DE BINE
Prof. Vasilica Stan
Starea de bine este definită, din punct de vedere psihologic, de mai multe componente: autonomie
personală, gânduri şi emoţii pozitive, relaţii armonioase, dorinţă de dezvoltare personală. Înseamnă, de
fapt, să te simţi împlinit şi să funcţionezi optim pe toate planurile: fizic, cognitiv, emoţional, social.
Te invit să faci o analiză rapidă a stării tale de bine, răspunzând la următoarele întrebări:
1.Ai grijă de corpul tău?
Primul pas pentru sănătatea noastră este abordarea unui stil de viaţă sănătos: 8 ore de somn, o dietă
echilibrată şi variată (un consum de alimente bogate în fibre, minimum de zahăr şi sare, respectiv
grăsimi, hidratare) şi mişcare (sunt binevenite orice fel de exerciţii fizice!).
2.Eşti atent la gândurile şi emoţiile tale?
Ralph Waldo Emerson a afirmat: „Un om este ceea ce gândeşte toată ziua”. Gândurile dominante ne
influenţează, deci gândirea pozitivă în doze mari generează rezultate pozitive. Unele cuvinte pe care le
folosim au impact asupra stării noastre emoţionale. Vestea bună este că ne putem controla cuvintele
prin disciplină şi supraveghere, alegând cuvintele care ne vor direcţiona spre atingerea obiectivelor.
3.Cum sunt relaţiile tale?
Calitatea relaţiilor tale depinde de calitatea relaţiei cu tine. Relaţiile armonioase încep cu respectarea
diferenţelor dintre noi. Încurajează în relaţii valori precum: respectul, demnitatea, curajul, egalitatea. Pe
măsură ce te vei asocia cu persoane benefice, te vei simţi mai bine cu tine însuţi şi vei avea energia
necesară pentru a-ţi atinge scopurile. Astfel, vei deveni o persoană cu atitudine optimistă, genul de
persoană împreună cu care toată lumea îşi doreşte să fie.
4.Trăieşti în prezent?
Prezentul are o mare calitate: este autentic. Trecutul poate fi nuanţat de emoţiile tale, la fel şi viitorul.
Onorează experienţele trecutului, dar concentrează-te pe resursele şi valorile personale. Alege să
manifeşti calm, concentrare şi claritate în situaţiile dificile care te provoacă.
5.Care este cel mai important lucru pe care l-ai făcut azi pentru tine?
Îţi recomand să faci acest exerciţiu în fiecare zi şi să identifici ce este semnificativ pentru tine, ce
contează cu adevărat, ce este valoros şi te face FERICIT.
Sursă:
Jeff Keller, Atitudinea este totul, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008.
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■ CURIOZITĂȚI

POVESTEA CALENDARULUI
Prof. Daniela Cristina Bobeică
Vizitând zona Sibiului, am ajuns și în satul Porumbacu de Sus, situat la poalele vârfului Negoiu
din Munții Făgăraș, renumit pentru Castelul de lut din Valea Zânelor, dar și pentru parcul tematic
Povestea calendarului.
Dintotdeauna, datinile și obiceiurile au stat la temelia satului tradițional, iar satul Porumbacu de
Sus ține vie amintirea acestor obiceiuri. Acest lucru a făcut ca o familie din acest sat să se întoarcă la
origini și să amenajeze parcul, având ca punct de plecare folclorul românesc, tradițiile, precum și
elementele calendarului, ce compun o lume de basm și propun elemente familiare atât pentru copii, cât
și pentru adulți, aceștia din urmă având ocazia să-și amintească de vremea copilăriei.
Lunile anului le cunoaștem cu toții, însă puțini știm povestea lor, de unde vin, ce spun legendele
și denumirea populară.
Povestea calendarului își așteaptă prietenii de toate vârstele, oferind o varietate largă de activități
educaționale și de divertisment, atât pentru adulți, cât și pentru copii. De la teatru pentru copii, pictură
pe față, numere de acrobație, până la dansuri populare, obiceiuri tradiționale, ateliere de creație, tir cu
arcul, popice, jocuri interactive.
Au fost amenajate locuri de joacă pentru pitici, zone foto pentru adolescenți și îndrăgostiți, zone
de relaxare pentru părinți și bunici.
Fiecare căsuță a parcului reprezintă o lună din calendar și semnifică obiceiurile și tradițiile legate
de luna respectivă.
Ianuarie - Gerar
Februarie - Făurar
Căsuța de turtă dulce care
Căsuța Dragobetelui, locul unde băieții
așteaptă nerăbdătoare cu bunătăți
și fetele se întâlnesc ca iubirea lor să țină tot anul,
primind binecuvântarea cerească a Dragobetelui

Martie - Mărțișor
Căsuța Ciupercă este legată de tradițiile
mărțișorului, când natura prinde viață și culoare

Aprilie - Prier
Căsuța Stropitoare, căsuța care răcorește
Povestea Calendarului
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Iunie - Cireșar
Căsuța Cireșar este căsuța cu suverinuri

Mai - Florar
Căsuța Florar este altarul de flori al Poveștii

Iulie - Cuptor
Căsuța Cuptor vrea să spună o poveste:
,,A fost odată ca-n povești........
un cuptor nelipit și mai-mai să se risipească…..”

August - Gustar
Căsuța Floarea Soarelui este un
simbol al verii

Septembrie - Răpciune
Căsuța Stejar spune cea mai frumoasă legendă
a toamnei, povestea frunzei de stejar

Octombrie – Brumărel
Căsuța Spiritelor spune că această lună
este cunoscută ca sabat al strigoilor și al lupilor

Noiembrie - Brumar
Căsuța Ghindă este talismanul Poveștii
Calendarului, deoarece în luna noiembrie
frumoasele fructe ale stejarului formează un
adevărat covor în preajma arborelui solitar

Decembrie - Undrea
Căsuța Brad, care este strâns legată de
sărbătorile creștine, de tradiții, împodobit fiind
simbolul central al Crăciunului, cea mai
frumoasă și veselă sărbătoare a anului

Sursa:
https://povesteacalendarului.ro
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■ MITURI ȘI LEGENDE
LEGENDA MÃRȚIŞORULUI ŞI A VESTIRII PRIMÃVERII
Rebeca Andronic
Clasa a X-a B
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■ TOTUL DESPRE SPORT
DOZA DE SPORT
David Frățilă
Clasa a X-a B
În luna februarie competiția iubită de toți amatorii de fotbal, Champions League, a început în
forță. În urma meciurilor din grupe, 16 echipe s-au calificat în runda celor 16. Cele 16 echipe calificate
sunt: Bayern, Salzburg, Sporting Lisabona, Manchester City, Benfica, Ajax Amsterdam, Chelsea
London, Lille, Atletico Madrid, Villareal, Juventus, Inter Milano, Liverpool, Paris Saint German, Real
Madrid, Manchester United. Pentru prima oară în istoria rundei de 16 din cadrul competiției
Champions League, tragerea la sorți a fost repetată din cauza unei greșeli de organizare, aceasta fiind
repetarea unui meci din grupele competiției, deoarece conform regulamentului, două echipe care au
fost în aceeași grupă nu mai pot juca una cu cealaltă decât în runda ultimilor 8.
În urma repetării tragerii la sorți meciurile șaisprezecimilor sunt:
Salzburg vs Bayern
În primul meci disputat la Salzburg, bavarezii au reușit să egaleze pe finalul meciului, acesta
terminându-se 1-1. Ca orice vis frumos, la un moment dat se termină, în returul de pe Allianz Arena,
Bayern spulberă visele austriecilor, umilindu-i cu scorul de 7-1 (8-2 la general), Robert Lewandowski
trecându-și în cont un hatrick.
Sporting vs Manchester City
Nu era niciun dubiu că Manchester City va câștiga acest meci. În primul meci jucat pe Estadio
Jose Alvalade din Lisabona, City intră în ultimul meci cu Sporting cu un avantaj de 5 goluri, însă al
doilea meci se termină cu o remiză, în ciuda așteptărilor fanilor lui City.
Inter vs Liverpool
Un duel de mult așteptat de fanii fotbalului. Echipa condusă de Jurgen Klopp era considerată
favorită. Primul meci, desfășurat pe Giuseppe Meazza, a însemnat câștig de cauză pentru cormorani,
aceștia impunându-se cu scorul de 2-0. La acest scor, speranțele fanilor milanezi nu erau spulberate.
Calificarea Interului se juca în infernul de pe Anfield, unul dintre cele mai mari stadioane din Europa.
În minutul 62, Martinez reușea să înscrie și reducea din avantajul cormoranilor, însă nu a fost de ajuns,
victoria obținută de Inter a fost în zadar, Liverpool avansând în runda ultimilor 8.
Paris vs Real Madrid
Poate unul dintre cele mai tari dueluri din faza eliminatorie a competiției, doi titani ai fotbalului
înfruntându-se pentru un loc în ultimii 8. Prima manșă a fost disputată acasă la Paris, pe Parc des
Princes. Soarta meciului a fost hotărâtă în minutul 90+4 de reușita semnată de Kylian Mbappe. Totul
părea câștigat pentru PSG, însă totul se juca pe Santiago Bernabeu. În manșa decisivă Mbappe spulberă
orice fărâmă de speranță a madrilenilor, acesta reușind să înscrie în minutul 39. Realul părea dărâmat
de scor, însă nu a renunțat la luptă. În minutul 61, Karim Benzema reducea din diferență marcând în
urma unei greșeli de portar. Din acel moment, Benzema s-a dezlănțuit, marcând 2 goluri la un interval
de 2 minute, hattrick-ul care o trimitea pe Real Madrid mai departe în competiție.
În runda ultimilor 8 s-au calificat până acum Real Madrid, Bayern, Manchester City și Liverpool.
Pentru a decide celelalte 4 echipe mai sunt de jucat manșele decisive pentru următoarele meciuri:
-Juventus vs Villareal
-Manchester United vs Atletico Madrid
-Lille vs Chelsea
-Ajax vs Benfica
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■ TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB
OBICEIURI, TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI
DE SFINTELE PAȘTI
Alexandra Badea
Clasa a X-a D
Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă
dintre sărbătorile anului, care aduce omenirii speranţa mântuirii
şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu
postul de şapte săptămâni. O semnificaţie foarte importantă o
are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și
curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile
încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.
Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn
în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către
biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu
lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” toţi cei
prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea tainei
Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit,
afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să mănânce
bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi
după ce fiecare persoană participă la Liturghie.
Ca orice mare eveniment creștin sărbătorit în țara noastră există obiceiuri moștenite din vremuri
străvechi, în funcție de regiune:
-În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de
feciori. Dacă aceștia nu au păzit-o bine şi a fost furată, sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ, adică
mâncăruri şi băuturi din care se înfruptă atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat să
fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.
-În Ţara Bârsei, în jurul Brașovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate. Grupurile de
tineri, organizate asemeni cetelor de călușari sau de colindători, cu vătaf şi casier, strâng ouă de la
tinerele fete, după care merg către Pietrele lui Solomon, la picnic, unde au loc întreceri. Cea mai
cunoscută şi îndrăgită dintre ele este aruncarea buzduganului.
-În zona Transilvaniei, există obiceiul cunoscut sub numele de „stropit”. Băieţii merg în familiile în
care există o fată sau mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul”
este păstrat şi azi, reprezentând un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, dar și unul de distracţie.
-În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă
neîncepută. Cu această apă se spală pe față în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa cum
aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii
trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a-şi
arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu.
Sursă:
www.ziarulunirea.ro
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■ O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

CEAIUL
Romina Moldovai
Clasa a XI-a E

Cultura ceaiului are o vechime de aproape cinci mii de ani
şi, deşi istoria ei a fost studiată temeinic, au rămas totuşi multe
lacune. Încă mai este disputată problema ţării de origine a
ceaiului. Mult timp s-a crezut că este China, dar s-au descoperit
rămăşiţe foarte vechi ale unor plante de ceai într-una dintre
provinciile Indiei, fapt ce a pus sub semnul întrebării preeminenţa
Chinei. Există şi varianta care plasează pe primul loc Vietnamul,
de unde ceaiul ar fi pătruns mai apoi în China.
Ceaiul este o băutură obținută prin infuzarea frunzelor uscate ale plantei Camellia sinensis. În
funcție de gradul de oxidare al frunzelor, cele patru tipuri principale de ceai sunt: ceaiul alb, ceaiul
verde, ceaiul oolong și ceaiul negru.
Compoziția chimică a ceaiului variază în funcție de recoltă, condiții pedoclimatice și metoda de
prelucrare; dintre componenți amintim: teina (alcaloid asemănător cu cel care se găsește în cafea, maté
și nucile de cola), tanin și uleiuri volatile.
Termenul de „ceai” desemnează și infuziile din alte plante decât Camellia sinensis, cum ar fi
maté (Ilex paraguarensis), lapacho (Tecoma curialis), rooibos (Aspalathus linearis), condimente, mentă,
mușețel, fructe uscate etc.
Tipuri de ceai și beneficiile acestuia:
 Ceaiul alb ajută la scăderea în greutate. Într-un studiu german recent, s-a constatat că white tea
ajută la pierderea în greutate prin arderea celulelor grase existente și prevenirea formării
stratului adipos în exces. Fiind mai puțin procesat decât alte tipuri de ceai, conține mai multe
ingrediente responsabile de arderea grăsimilor. Ajută și la combaterea acneei, conform unui
studiu realizat la Universitatea Kingston, Londra, având proprietăți antiseptice și antioxidante.
Așadar, poți lua în considerare consumul de ceai alb (două căni pe zi) pentru tratarea leziunilor
acneice. Antioxidanții din ceaiul alb elimină toxinele a căror acumulare are un efect negativ
asupra sănătății pielii.
 Ceaiul verde reduce nivelul colesterolului. Consumul acestuia, fie sub formă de băutură, fie sub
formă de capsulă, a redus semnificativ nivelul lipoproteinelor de densitate mică (sau
colesterolul „rău”). Poate reduce și riscul de accidente vasculare cerebrale.
 Ceaiul negru este indicat pentru diabetul zaharat, deoarece ajută la controlarea nivelului de
zahăr din sânge și la menținerea glicemiei în limite normale.
Surse:
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-scurta-istorie-a-ceaiului
http://foodnews.ro/ceaiul-o-scurta-istorie/
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■ SURPRIZA NUMĂRULUI
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■ TINERE TALENTE
1 Martie a fost sărbătorit de Cercul Interdisciplinar „Valahia” prin Concursul de mărțișoare
ecologice „O primăvară colorată”, la care au participat elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a
IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a F, a XII-a E.
Cele 63 de mărțișoare au depășit așteptările, iar elevii care le-au creat lor pot fi considerați tinere
talente.
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■ RECOMANDAREA REVISTEI
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