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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 

 

 

 

CINCI ANI DE JURNALISM 

 

Prof. Nicoleta-Doina Nedelea 

Redactor coordonator 

 

Aș minți dacă astăzi, în anul 2022, când revista „Timp și spațiu” împlinește 5 ani de la apariție, aș 

afirma că la începuturile ei știam ce avem de făcut. Însă... rezultatele muncii depuse în cei 5 ani vorbesc 

de la sine, iar diferențele pot fi observate pe site. Mă refer la modul cum arăta revista în primul an de 

apariție și cum arată acum, după 5 ani. An de an, revista noastră a fost îmbunătățită. Am încercat în 

permanență să evoluăm, să învățăm din mers, să ne autodepășim. Dovada se reflectă și în premiile pe 

care revista le-a obținut de-a lungul acestor ani. 
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Și acum... să observăm și evoluția revistei pe parcursul anilor, începând de la copertă, cuprins și 

redacție. Pentru cei care doresc aprofundarea acestei observări, vă stă la dispoziție site-ul cercului, 

www.cerculvalahia.ro, unde veți găsi toate cele 21 de reviste publicate până în prezent. 

 

 

http://www.cerculvalahia.ro/
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Anul școlar 2017-2018 
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Anul școlar 2018-2019 
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Anul școlar 2019-2020  
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Anul școlar 2020-2021 
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Anul școlar 2021-2022   

 

 

 

Mulțumiri tuturor profesorilor și elevilor, care au făcut parte, de-a lungul celor 5 ani, din redacția 

revistei! Mulțumiri tuturor profesorilor și elevilor care au publicat articole în revista noastră!  
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 DESTINAŢII TURISTICE 

 

 

FLORENȚA 

                                                                                                              

                     Fabiana Ion 

Clasa a X-a D 

 

Florența este capitala regiunii italiene Toscana și a provinciei Florența. Orașul se află pe râul 

Arno, fiind cunoscut pentru istoria și importanța sa în Evul Mediu și în Renaștere, în special pentru arta 

și arhitectura sa. A fost centru comercial și economic medieval, unul dintre cele mai bogate orașe ale 

acelor timpuri. Este considerat locul de naștere al Renașterii italiene. A fost mult timp sub conducerea 

Familiei Medici. Din anul 1865 până în 1870, Florența a fost capitala Regatului Italiei.  

În prezent, orașul atrage anual milioane de turiști, de aceea a fost declarat de UNESCO 

Patrimoniu mondial în anul 1982. Este considerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase orașe din 

lume, iar arta, moștenirea istorică și culturală își păstrează și astăzi impactul major în lume. 

Câteva dintre obiectivele turistice ale Florenței sunt: 

 

Piazza del Duomo  
De 1600 de ani, centrul vieții religioase florentine a fost zona cunoscută ca „Piazza San 

Giovanni” sau „Piazza del Duomo”. Această mare piață conține unele dintre importantele comori 

istorice ale Florenței: Baptisteriul Sfântului Ioan, Catedrala Santa Maria del Fiore (Duomo), Turnul 

Clopotului al lui Giotto, Muzeul Opera del Duomo, Porticul Bigallo, Palatul Arhiepiscopului, Coloana 

Sfântului Zanobiu. 

 

Catedrala Santa Maria del Fiore  
Proiectată de Arnolfo di Cambio, are 153 de metri lungime, 90 de metri lățime, 90 de metri 

înălțime, fiind dedicată Sf. Maria del Fiore în anul 1412. Muzeul Catedralei a fost fondat în 1821 și 

reprezintă cea mai mare concentrare de sculpturi monumentale din lume, incluzând statui medievale și 

renascentiste, statui din marmură, bronz și argint realizate de către artiștii de frunte ai epocii. 

Majoritatea capodoperelor expuse au fost concepute special pentru a împodobi interiorul sau exteriorul 

monumentelor religioase care uimesc turiștii. Cei 6 000 de metri pătrați ai muzeului sunt împărțiți în 25 

de încăperi structurate pe 3 etaje, cuprinzând o zona reînnoită parțial, mai multe săli de expoziție noi și 

zone inovative. Muzeul găzduiește peste 750 de opere de artă. 
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Ponte Vecchio  

Este un simbol al Florenței, fiind cea mai veche modalitate de traversare a râului Arno, un pod ce 

a existat încă din epoca romană, însă versiunile mai vechi au fost constant deteriorate de calamități. 

Podul a fost reconstruit în anul 1345, având 3 arcade segmentare. În 1442, autoritățile orașului au 

obligat măcelarii să-și mute magazinele pe Ponte Vecchio, pentru a-i izola de centrul orașului și a le 

permite să elimine deșeurile direct în râu. Din acel moment, podul a devenit o piață de carne, iar 

măcelarii, care au dobândit ulterior proprietatea magazinelor, au adăugat camere mici pentru a mări 

spațiul, suspendate deasupra râului și sprijinite pe stâlpi de lemn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza della Signoria  

Este a doua piață din Florența ca importanță. Conține o multitudine de clădiri și opere de artă 

clasice, fiind ușor accesibilă datorită locației sale centrale. Considerată inima politică a orașului din 

Evul Mediu și până astăzi, este un exemplu de planificare urbană, care a început să se contureze în anul 

1268. Atracția turistică principală a pieței este magnificul Pallazo Vecchio, cu imensul său turn cu ceas 

și statuile uimitoare ale lui David și Hercule. În stânga palatului se află minunata Fântână a lui Neptun, 

iar în dreapta este Loggia dei Lanzi. 
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Palatul și Galeria Uffizi 

Palatul și Galeria Uffizi reprezintă un muzeu de artă renumit, fiind considerat unul dintre cele 

mai importante muzee din lume. Clădirea în sine este o minune, iar curtea interioară prezintă o serie de 

coloane și arcade complexe, care sunt împodobite cu statui din marmură. În interiorul muzeului există o 

imensă colecție de artă realizată de artiști precum Botticelli, Michelangelo, Giotto, DaVinci, Tițian, 

Caravaggio și Rafael. Aici este locul în care se găsește una dintre cele mai minunate colecții de artă 

renascentistă din lume, precum „Botezul lui Hristos” de DaVinci, „Adorarea magilor” de Botticelli și 

„Jertfa lui Isaac” de Caravaggio. 

 

Palazzo Pitti și Grădinile Boboli  

Palazzo Pitti a fost palatul conducătorilor Florenței și Toscanei. Aici au locuit familiile Medici și 

Lorena, precum și familia Savoy după unificarea italiană, când Florența era capitală. Palatul splendid a 

fost construit la cererea bancherului Luca Pitti în anul 1440. În curtea interioară se află Grădinile 

Boboli, o bijuterie a naturii și a artei, comandată de familia Medici, una dintre cele mai vaste și 

elegante grădini în stil italian din lume, care este și un adevărat muzeu în aer liber, cu sculpturi variate, 

realizate din Antichitate până în anii 1600. Create în secolul al XVI-lea, Grădinile Boboli prezintă o 

mulțime de secțiuni diferite, inclusiv o pajiște principală, cu o fântână și un obelisc, o selecție de 

copaci, plante, flori și câteva iazuri mari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://ziare.com/vacanta/obiective-turistice/ce-ar-trebui-sa-nu-ratezi-intr-o-calatorie-la-florenta-

galerie-foto-122822 

https://ziare.com/vacanta/obiective-turistice/ce-ar-trebui-sa-nu-ratezi-intr-o-calatorie-la-florenta-

galerie-foto-1228224 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Floren%C8%9Ba 

https://designedtotravel.ro/obiective-turistice-florenta/ 

 

 

 

https://ziare.com/vacanta/obiective-turistice/ce-ar-trebui-sa-nu-ratezi-intr-o-calatorie-la-florenta-galerie-foto-122822
https://ziare.com/vacanta/obiective-turistice/ce-ar-trebui-sa-nu-ratezi-intr-o-calatorie-la-florenta-galerie-foto-122822
https://ziare.com/vacanta/obiective-turistice/ce-ar-trebui-sa-nu-ratezi-intr-o-calatorie-la-florenta-galerie-foto-1228224
https://ziare.com/vacanta/obiective-turistice/ce-ar-trebui-sa-nu-ratezi-intr-o-calatorie-la-florenta-galerie-foto-1228224
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floren%C8%9Ba
https://designedtotravel.ro/obiective-turistice-florenta/
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 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

 

DOBROGEA 

 

Andreea-Maria Craia 

Clasa a X-a B  

 

Este fascinant să vezi cum de decenii bune, populația de aproape 1 milion de locuitori trăiește în 

deplină înțelegere în Dobrogea. 

Teritoriul istoric și geografic, în trecut cunoscută sub numele de Dacia Pontică sau Scitia Minor, 

Dobrogea de astăzi are o istorie care se întinde pe o perioadă documentară de peste 2 500 de ani.  

Limitată de Delta Dunării, Marea Neagră și cursul inferior al Dunării, Dobrogea se prezintă ca un 

mozaic petrografic ce se impune în peisaj printr-o varietate de forme, cele carstice rămânând cele mai 

spectaculoase tipuri de relief din cadrul podișului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieful Dobrogei este din punct de vedere al componentelor sale, unul complex, deoarece se 

găsesc aici podișuri, depresiuni, chei, litoral, deltă, suprafețe plane, locuri deșertificate.  

Câteva dintre obiectivele turistice antropice sunt: 

Cetatea Histria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetatea Libida 
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Cetatea Arganum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentul Independenței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazinoul din Constanța 

 

    

 

 

 

 

 

 

Istoria Dobrogei este una vastă și captivantă, deoarece este vorba de un teritoriu locuit din cele 

mai vechi timpuri. În secolele VI-IV î.Hr., litoralul Mării Negre a fost colonizat de greci, fiind 

întemeiate coloniile Histria, Tomis și Callatis.  

Încep să se constituie aici și formațiuni statale ale geților. Pentru o perioadă de timp, cetățile 

dobrogene se află sub stăpânirea perșilor, a romanilor, apoi pentru o lungă perioadă de timp sub cea a 

otomanilor. De aceea, Dobrogea este bogată în legende. Printre cele mai îndrăgite legende culese de pe 

meleagurile dobrogene, cea care istorisește moartea Regelui Dapix și a fiicei sale Gebila se bucura de o 

semnificativă popularitate, aducând în prim-plan evenimente petrecute cândva, demult, pe vremea în 

care romanii asediau teritoriile dintre Dunăre și mare. 

Dobrogea merită vizitată, pentru a fi descoperite toate comorile ascunse și toate locurile minunate 

ale acestei regiuni. 

 

Surse: 

www.wikipedia.ro 

www.scribd.ro 

www.mythologica.ro 

www.discoverdobrogea.ro  

 

http://www.wikipedia.ro/
http://www.scribd.ro/
http://www.mythologica.ro/
http://www.discoverdobrogea.ro/
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 STAY TEEN ! 

TEEN FASHION IN CERCHEZ 

Alexandra Manolache 

Cosmina-Bianca Iordache 

Clasa a X-a B 

𝕎H𝔸𝕋 𝔻𝕆𝔼𝕊 

𝕋𝔼𝔼N 𝔽𝔸𝕊H𝕀𝕆N 𝕄𝔼𝔸N? 
 Since World War II, clothing styles adopted by young people 

have been a powerful influence on the development of fashion in 

North America and Europe. The postwar growth of young people's 

spending power ensured that the youth market became a crucial 

sector of the fashion business. The styles adopted by young people, 

moreover, also became an important influence on wider fashion 

trends. Indeed, by the 1990s the "youth" market had expanded to 

embrace not only teenagers, but also consumers in their twenties, 

thirties, and older. 

 Many of us 𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 our 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆𝒔 

(𝒎𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆, folk, r𝒐𝒄𝒌 etc), others according to our mood. 𝑰𝒏 

𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊𝒂, 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒕𝒆𝒆𝒏𝒂𝒈𝒆𝒓𝒔 

𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒛𝒆𝒅 𝒇𝒐𝒓 their 

outfits, we believe  𝒔𝒆 𝒉𝒂𝒕𝒆𝒓𝒔 

𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 

own 𝒃𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔.    

Clothes define who we are nowadays, they say something about our 

personalities, about our temperaments, about what we fell and what 

we dream about. They have become a means of expression and our 

second ID. 

 

We are different and that’s the beauty of it! 

In Grigore Cerchez High School, the latest fashion is to wear Vagabond outfits. They are comfortable, they have 

a sort of street attitude and most teenagers are crazy about them. 
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VAGABOND 
STYLE

• „VGB is a clothing label made by 
society and inspired by street 
power. It undergoes a 
contemporary culture of 
movement and excitement 
experienced through remarkable 
fabrics, unexpected cuts and fine 
details.

• The first store was opened in 
2014 by a young team of 15 
employees, on one of the old 
streets of Bucharest. The next 
years, 11 shopping mall stores 
were opened throughout 
Romania and 300 employees 
became part of the label’s 
evolution.”

• The pants in the first image 
("school ruined my life"), worn in 
high school are a joke on 
education.

• Those who wear this type of 
clothing are considered 
"BOMBARDIERI" and listen to 
artists such as:

• Tzanca Hurricane

• Ionut Earring

• Adrian The Wonder Child



17 

 

How to 
Become 
the Most 
Stylish Girl 
in School
• It is sometimes very 

easy to fall into boring 
or familiar clothing 
patterns. After a while, 
your style may begin to 
misrepresent your 
personality, or who you 
are as a person. While 
developing a new style 
might sound 
intimidating, it is best 
tackled when you 
break it down into 
manageable steps. 
With just a little 
fashion research, and a 
few new clothing items 
that fit your style, you 
can begin to grow a 
wardrobe that you can 
confidently wear down 
the school hallways.

• Visit your school 
website or ask a staff 
member at your school 
what the dress code 
regulations are.

• You most likely will 
not be able to wear 
any clothing that is 
revealing or distracting. 
There may also specific 
width for shirt straps, 
and length for shorts 
and skirts, that your 
clothing will have to 
meet as well.

• Find this 
information out, and 
take  a copy of it with 
you when you go 
shopping.
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 LA PAS PRIN BUCUREȘTI ... 

 

 

OAZA DE RELAXARE DIN „CERCHEZ” 

 

Bianca Albu  

            Răzvan Gagea  

clasa a X-a D 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

 

În cadrul proiectului educațional de voluntariat „Reamenajarea oazei din Cerchez”, care s-a 

desfășurat în primăvara aceasta în colegiul nostru, sub îndrumarea unei echipe formată din prof. Anca 

Coroiu, prof. Florentina Cosma, prof. Mihaela Florea, prof. Nicoleta-Doina Nedelea, prof. Gabriela 

Teoderoiu, prof. Vasilica Stan, prof. Cosmin Mirea, prof. ing. Constantin Muntean, prof. Carmina 

Boicu-Gunță și prof. Roxana Radu, s-a urmărit amenajarea unui spațiu în aer liber cu valențe estetice, 

terapeutice și educative pentru elevi, susținerea educației ecologice, a unui stil de viață sănătos și a 

respectului pentru mediu, precum și formarea competențelor de comunicare și cooperare în acțiuni de 

voluntariat. 

Astfel, curtea interioară a școlii s-a transformat dintr-o platformă betonată, deschisă, cu borduri 

din beton, într-un cuvânt, dintr-un spațiu anost, ce nu punea în valoare nici clădirea colegiului și nu 

oferea nici mediul ideal de relaxare, într-un loc curat și estetic prin amenajarea cu ghivece, jardiniere și 

arbuști, dar și prin recondiționarea băncilor. 

Proiectul a fost susținut de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al sectorului 5 și 

de echipa managerială a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. 

Activitatea s-a desfășurat prin muncă voluntară și pe baza donației de flori sau plante decorative. 

S-au implicat membrii Cercului Interdisciplinar „Valahia” și elevii claselor a IX-a B, a IX-a D, a X-a 

B, a X-a C, a X-a E, a X-a H, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a D, a XI-a E, a XI-a F, a XI-a G.  

Donațiile s-au primit nu numai de la elevi, profesori și părinți, ci și de la Brisk Gardening SRL, 

CA IMMO, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare sector 5.  

Ca urmare, putem spune, cu mândrie, că elevii noștri nu au rămas indiferenți la încercarea de a-i 

implica într-o activitate care să contribuie la creșterea stării lor de bine, la realizarea și păstrarea unui 

mediu curat și estetic chiar în curtea școlii. Prin activitatea de voluntariat desfășurată, elevii și-au 

îmbunătățit experienţa de viaţă, au devenit mai sociabili, au învăţat că pot colabora și lucra în echipă, 

dar și că munca fiecăruia trebuie respectată.  
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 CURIOZITĂȚI 

                  

 

URSUL POLAR: UN PRĂDĂTOR SAU UN ANIMAL ADORABIL? 

 

Alexia Dobre 

clasa a X-a E  

 

 

Alb și drăgălaș, inspirație pentru 

filme, cărți și jucării de pluș, ursul polar 

este un carnivor de temut, cu care e 

preferabil să nu te întâlnești față în față în 

sălbăticie. 

Urșii polari trăiesc în locuri unde nu 

prea sunt oameni, pe calota de gheață de la 

Polul Nord și în apele de coastă ale 

regiunii. Pentru că stau într-unul dintre cele 

mai friguroase medii de pe pământ, ei au o 

blană groasă și un strat de grăsime 

dedesubt. Au blană până și pe tălpi, ca să 

nu alunece, dar și ca să le protejeze labele 

de solul înghețat. 

 

 

 

 

Cu ce și cum se hrănesc urșii polari?  

 

 

     Gustarea preferată a urșilor 

polari sunt focile, pe care le 

așteaptă să iasă să respire sau să se 

odihnească, la marginea gheții. Stă 

la pândă și își folosește mirosul 

bine dezvoltat cu ajutorul căruia 

simte respirația focii, pe care o 

mușcă de cap. Câteodată atacă și 

vizuinele în care focile își 

protejează puii. La nevoie, 

mănâncă și cadavre de animale, 

pui sau ouă de păsări, la care 

ajunge escaladând stâncile.  
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Lucruri interesante despre ursul polar:  

 Are labele din față foarte mari, cu pielițe între degete, ceea ce îl face un înotător excelent.  

 Înotând și plutind pe ghețari, el poate ajunge uneori la sute de kilometri în larg. 

 Poate înota pe sub apă, urmărind prada, până la trei minute. 

 Un urs polar poate trăi 25-30 de ani, timp în care un mascul poate atinge 2,4 m înălțime și peste 

700 kg greutate, cam cât ar cântări zece oameni adulți la un loc. 

 Este cea mai mare specie de urs și cel mai mare carnivor terestru. 

 Indigenii din zona arctică foloseau toate părțile ursului polar în viața de zi cu zi: carnea o 

consumau, din blană se făceau haine și încălțăminte, iar grăsimea era folosită pe post de 

combustil. 

 Ursul polar este în prezent o specie vulnerabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

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

https://www.natgeo.ro/descoperiti-natoons/39018-ursul-polar-pradator-sau-plus 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Urs_polar
https://www.natgeo.ro/descoperiti-natoons/39018-ursul-polar-pradator-sau-plus
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 TOTUL DESPRE SPORT 

 

 

DOZA DE SPORT 

 

Liviu Petrescu 

David Frățilă 

Clasa a X-a B 

 

Sezonul NBA 2021–22 este al 76-lea sezon al National Basketball Association (NBA). NBA a 

revenit la un sezon complet de 82 de jocuri în sezonul regulat, care începe la mijlocul lunii octombrie 

2021 și durează până la mijlocul lunii aprilie 2022, pentru prima dată după sezonul NBA 2018-2019, 

deoarece cele două sezoane anterioare au fost scurtate din cauza pandemiei de COVID-19.  

NBA a decis să organizeze un „turneu Play-in” pentru echipele clasate pe locurile 7-10 în fiecare 

conferință în perioada 12 - 15 aprilie 2022. Echipa de pe locul 7 joacă cu echipa de pe locul 8, echipa 

câștigătoare urmând a fi plasată pe locul 7 în play-off. Echipa de pe locul 9 joacă cu echipa de pe locul 

10, echipa învinsă fiind eliminată din disputa pentru play-off. Echipa învinsă în meciul dintre echipele 

de pe locurile 7 și 8 joacă cu învingătoare din meciul dintre echipele de pe locurile 9 și 10, 

câștigătoarea fiind plasată pe locul 8 în play-off, învinsa fiind eliminată. Cu aproximativ o lună rămasă 

până când sezonul regulat 2021-22 din NBA se apropie de final, timpul bifează pentru ca cei mai buni 

jucători ai ligii să-și adune titlurile de MVP (Most Valuable Player).  

Nikola Jokic, Joel Embiid și Giannis Antetokounmpo s-au clasat pe primul loc în ultimele luni, 

dar DeMar DeRozan și Ja Morant s-au introdus și ei în conversație. După ce a încheiat ca un finalist 

sezonul trecut la  Philadelphia 76ers, Joel Embiid este încă în partea de sus a favoritelor pentru MVP. 

Embiid conduce toți jucătorii începând cu 8 martie, după o noapte de 43 de puncte, 14 recuperări, stând 

la -115 pentru a câștiga premiul, potrivit partenerului nostru, PointsBet. Jokic se află pe locul doi, în 

timp ce atacantul lui Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, care a intrat în sezon ca favorit, este 

în prezent pe locul trei. DeMar DeRozan a rămas în același loc, dar șansele sale au scăzut de la +2500 

la +3300 în timpul seriei de pierderi cu renumita echipă la care a jucat una dintre cele mai mari legende 

ale baschetului (Michael Jordan), Chicago Bulls. 

Aici sunt jucătorii cu cele mai mari cote pentru a câștiga MVP: 

 Joel Embiid -115 

 Nikola Jokic +175 

 Giannis Antetokounmpo +600 

 Ja Morant +2000 

 Luka Doncic +2800 

 DeMar DeRozan +3300 

 Stephen Curry +5000 

 Devin Booker +8000 

 Kevin Durant +20000 

 LeBron James +30000 

 James Harden +50000 

 Jayson Tatum +50000 

 

 

Sursă: 

https://en.wikipedia.org/wiki/2021%E2%80%9322_NBA_season 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII ÎN CULTURĂ ROMÂNEASCĂ 

 

Alexandra Badea  

                                                                                                           Clasa a X-a D 

 

Lumea din care face parte țăranul român a fost dintotdeauna bogată în obiceiuri și tradiții. 

Acestea par a fi, pentru cei care le privesc din exterior, manifestări folclorice fabuloase. Pentru cei care 

le cunosc însemnătatea, știu că aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre relațiile 

interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. 

Obiceiurile tradiționale românești au ca și 

modalități de exprimare muzica, coregrafia, gestica 

sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite 

înainte de toate să organizeze viața oamenilor, să 

marcheze momentele importante ale trecerii lor 

prin lume și să le modeleze comportamentul. 

Obiceiurile de peste an sunt, în general, în 

directă legătură cu trecerea timpului, cu calendarul, 

dar și cu munca din colectivitățile agricole sau de 

păstori. Îndeplinirea lor potrivit datinei era în 

interesul întregii colectivități, toată lumea 

aducându-și aportul. 

La obiceiurile legate de momentele importante ale vieții omului, interesul îndeplinirii obiceiului 

cădea, înainte de toate, asupra individului și a familiei lui. Fiecare națiune se definește prin tradițiile 

sale, iar România este cunoscută pentru obiceiurile sale populare, unele parcă desprinse din basme. În 

ciuda globalizării, acestea s-au păstrat și se transmit din generație în generație. 

 Busuiocul de sub pernă pentru a-ți visa alesul 

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, fetele necăsătorite își pun busuioc sfințit sub pernă 

pentru a visa cu cine se căsătoresc.   

 Oamenii mănâncă usturoi în noaptea de Sfântul Andrei 
În noaptea de Sfântul Andrei se spune că ies și umblă strigoii, iar oamenii consumă usturoi pentru 

a fi protejați de duhurile rele. De asemenea, usturoiul se așează la diverse colțuri ale casei. 

 Babele 
Primele nouă zile ale lunii martie sunt considerate babe. Fiecare persoană își alege câte o babă. 

Tradiția spune că așa cum va fi vremea în ziua respectivă, așa va fi tot anul persoanei. 

 Trecerea la starea de flăcău de însurat și fată de măritat 

La momentul stabilit de datinile tradiționale, tânărul sau tânăra dobândea o serie de drepturi și de 

prerogative noi, ca mersul la târg, la horă, la bal, la cârciumă, putea să facă parte din ceata de 

colindători, putea lua fetele la joc, putea să-și lase barbă sau fetele să vină la horă cu capul descoperit, 

cu părul împletit în cunună sau chiar cu cunună de flori pe cap.  

 

 

Surse:  

https://www.travelguideromania.com/ro/obiceiuri-si-traditii-in-cultura/ 

https://www.google.com/search?q= 

 

http://www.travelguideromania.com/ro/dragobetele-ziua-indragostitilor-la-romani/
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 O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

 

AVOCADO 

 

Romina Moldovai 

Clasa a XI-a E 

 

 

Avocado este un arbore originar din Mexic și Guatemala (America Centrală). Atât fructul, cât și 

arborele sunt comestibile. Din avocado se face renumita pastă guacamole. 

Fructul se bucură din ce în ce mai mult de atenția noastră, datorită 

beneficiilor multiple pe care le aduce organismului. Dacă îl alegi corect și îl 

consumi crud, vei putea beneficia de toate calitățile sale nutritive. Spre deosebire 

de alte fructe, trebuie consumat cu moderație deoarece este un fruct bogat în 

calorii. Poți consuma avocado chiar și de trei ori pe săptămână, însă nu mai mult 

de o jumătate de fruct pe zi.  

Conține, pe lângă grăsimi benefice, multe vitamine și minerale, cum sunt 

cele din gama B, vitaminele C, E, K, fier, calciu, magneziu, mangan, fosfor, sodiu, zinc. 

Un avocado conține mai mult sodiu decât o banană, respectiv 14% din doza recomandată zilnic, 

față de 10% cât conține o banană. Conține 23% acid folic, ce are un efect benefic asupra bolilor 

inimii și previne accidentul vascular cerebral. 

Cea mai cunoscută rețetă cu avocado este guacamole.  

Ingrediente: 

 3 avocado mari 

 legătură de pătrunjel 

 lămâie 

 un ardei iute roșu 

 ceapă mică 

 3 roșii cherry 

 piper  

 sare 

Preparare:  

 pulpa de avocado se sfărâmă cu o furculiță sau se mărunțește în blender 

 se stropește imediat cu zeamă de lămaie, ca să nu oxideze și să-și schimbe culoarea 

 roșiile se taie cubulețe, ceapa se toacă, la fel pătrunjelul 

 ardeiul se curăță de semințe și nervuri, apoi se toacă 

 se amestecă toate ingredientele și se condimentează cu sare și piper 

 

Măștile cu avocado, preparate acasă, nu conțin ingrediente 

chimice sau sintetice, fiind perfecte pentru persoanele care au ten 

cu tendință acneică sau cu pielea uscată și sensibilă. 

 

 

Sursă: 

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

https://doc.ro/dieta-si-sport/avocado-beneficii-grasimi-sanatoase 

 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Arbore
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Mexic
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Guacamole
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 SURPRIZA NUMĂRULUI 

 

 

ROMÂNIA FRUMOASĂ ȘI MÂNDRĂ DIN SUFLETELE NOASTRE 

CONCURSUL MUNICIPAL AL COLEGIULUI TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” 

RENĂSCUT DUPĂ PANDEMIE 

 

Prof. Mihaela Florea  

 

Totul a început din inițiativa unor profesori care își iau în serios misiunea de dascăl, care înțeleg 

că educația copiilor nu se reduce la orele de curs, care vor întotdeauna mai mult și mai bine pentru cei 

de a căror formare și informare sunt responsabili. Au fost întâi idei care s-au așternut cuminți pe hârtie 

pentru ca ulterior să se transforme în creații artistice impresionante ca stil, ca rafinament și ca număr de 

participați, dar și în preparate gastronomice apetisante care au delectat publicul prezent la premierea de 

pe 6 mai. A fost multă muncă, dar când efortul este împărțit cu oameni la fel de dedicați, nu te 

copleșește. De altfel, concursul nostru a favorizat relaționarea cu colegii de la alte licee, cu colegii din 

București și chiar din afara capitalei. Directă sau mediată de tehnologie, întâlnirea a prilejuit entuziasm, 

a produs competiție, a confirmat așteptări, a generat surprize, toate stări ale „normalului”, pe care       

ne-am propus să-l recuperăm după o perioadă îndelungată în care am fost privați, din cauza pandemiei, 

de lucruri firești, obișnuite, dar care ofereau tuturor satisfacția muncii și o bucurie de neprețuit. 

6 mai a fost o zi plină. Plină de zâmbete, de oaspeți, de zumzăitul membrilor echipei 

organizatoare înainte de primirea invitaților la ora 9.00 și pe tot parcursul evenimentului. Prezentarea 

gastronomică din intervalul 11-13 a fost un festin pentru papilele gustative ale tuturor celor prezenți la 

sărbătoarea mâncării și o demonstrație a talentului și a tehnicii culinare, cu feluri principale tradiționale 

și din bucătăria internațională, cu deserturi pe care invitații le-au apreciat la justa valoare și pe care 

participanții le-au pregătit cu multă implicare. Atât de incitantă a fost propunerea prezentării 

gastronomice Tradiții și obiceiuri la români, încât chiar elevi de la profilul teoretic, specializarea 

matematică-informatică (precum elevele clasei a X-a A ale liceului nostru) și-au dorit să participe, iar 

preparatele lor nu au fost cu nimic mai prejos decât ale celorlalți. Alături de membri ai comunității 

noastre școlare, au participat la activitatea cu profil gastronomic elevi și echipe de la unități de 

învățământ precum Colegiul UCECOM „Spiru Haret” (ocupant al primului loc pe podiumul culinar, 

conform deciziei juriului), de la Colegiul Tehnic „Grivița” (câștigător al premiului II), de la Liceul 

Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” (deținător al premiului III), de la Colegiul Tehnic Energetic, 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, Colegiul Național „Matei Basarab”, 

Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic „Sf Antim Ivireanu”. Pe mese erau expuse 

sarmale cu mămăliguță, plăcinte, negrese, papanași, cozonaci, pâine, fasole, etc. Și toate au plecat 

cuminți pe farfurii spre a-și demonstra savoarea și prospețimea celor pentru care mirosul era un simț 

păcătos.  

Am avut o echipă de proiect determinată, alcătuită din doamnele directoare Crăciun Adi-Nicoleta 

și Tudosiu Mădălina, doamnele profesoare Petre Daniela, Florea Mihaela, Cosma Florentina, Vasile 

Adriana, Corcodel Mariana, Bobeică Daniela, Nedelea Nicoleta și domnul profesor Mirea Cosmin. 

Acestora li s-au adăugat, pe parcurs, oferindu-ne suportul în momente cheie doamnele profesoare 

Rădoi Eugenia, Bobe Livia, Vasiliu Maria, Stănescu Cristina, Simion Nica, domnul inginer Muntean 

Constantin, doamna profesor universitar Doctor Zaharia Valentina, în calitate de Decan al Facultății de 

Marketing al UCDC București-instituție parteneră. Cu toții am propus, pentru ca mai apoi să punem în 

practică, am criticat pentru a îmbunătăți, am avut sesiuni de discuții și de negocieri pe diverse aspecte 

de formă sau de conținut, dar am relaționat bine, am fost o echipă eficientă care a reușit să se 

mobilizeze într-un timp scurt. Firește, nu am fi reușit să ne bucurăm de reușită fără elevii noștri și elevii 
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altor licee și cluburi școlare bucureștene care au beneficiat de îndrumarea și suportul profesorilor lor, 

cei care și-au manifestat interesul pentru una sau mai multe dintre categoriile concursului-Concurs de 

prezentări PowerPoint: Să ne cunoaștem țara! (cu secţiuni în limba română, limba engleză şi limba 

franceză); Prezentare gastronomică: Tradiții și obiceiuri la români; Concurs de creație literară: 

România frumoasă şi mândră din sufletele noastre; Concurs de creație plastică: România în culori; 

Concurs de creație publicitară: Să promovăm România împreună! (cu secţiuni în limba română, limba 

engleză şi limba franceză). Au fost mulți participanți valoroși, iar lucrările lor au fost admirate, cu atât 

mai mult cu cât au răspuns prompt solicitărilor cadrelor didactice, au conceput creații literare în care au 

picurat talent și pe care l-au șlefuit prin munca alături de dascăli; au scris în PPTuri emoționante  texte 

de prezentare ale unor valori românești sau au reprezentat aceleași valori prin desene, picturi, afișe 

lucrate, valorificând tehnici moderne. Liceeni pricepuți și inspirați au realizat chiar filme pentru a-și 

dovedi dragostea de neam. Iar talentul lor nu îl atestă doar rezultatele la acest concurs, ci și vizionările 

de pe Youtube, acolo unde prezentarea video a Sighișoarei a fost postată de Ivanel Petru  și Bughianu 

Matei de la Colegiul Național „Matei Basarab”. 

Activitatea municipală a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” a fost realizată ca urmare a 

unei bune colaborări cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 5, reprezentat de doamna Inspector pentru 

Management Instituțional, Vîlcu Adelina si doamna Inspector de Specialitate Bojanopol Gabriela, cu 

doamna inspector pentru activități extracurriculare Mariana-Lili Badea și cu doamna inspector școlar 

general Mihaela Ștefan. 

Eleva colegiului nostru, Andronic Florentina-Rebeca, și-a început eseul cu declarația tranșantă 

Îmi iubesc țara!!!, urmând ca tot conținutul său să fie o argumentare pentru afirmația inițială; Chiriță 

Mihaela a scris, printre altele: Pământul țării mele are rădăcini adânc infipte în celulele mele, care mă 

țintuiesc ca pietre de moară. La rândul său, Cojocaru Rianna Alessandra a personificat România, 

prezentând aspecte caracteristice plaiurilor sale printr-un discurs la persoana I: Eu sunt aerul, 

pământul, soarele care strălucește asupra poporului meu, eu sunt România. Grigore Maria de la Liceul 

Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei a vorbit despre greșeala unora de a asocia România exclusiv cu 

vampiri și castele întunecate, oferind exemple de valori românești autentice, Alexandru Popa Paula de 

la Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” a evidențiat frumusețea și valoarea istorică a castelului Bran, iar 

Richea Elena Diana de la Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei a exprimat elegant și metaforic 

esența sufletului românesc: În irisul fiecărui român stă parcă cusută o broderie cum numai pe iile 

românești mai cutezi a vedea și parcă te afunzi și mai tare în tărâmul cu mireasmă pe care îl numim 

acasă. Chirică Darius Florian de la Seminarul Teologic Ortodox București s-a simțit inspirat să scrie 

versuri despre ,,aurul carpatin” descoperit de fantezia sa și creația debutează astfel: Românie, dulce aur 

carpatin,/Plaiuri însorite cu cerul senin; iar Zahariuc Ramona Mihaela de la Colegiul Tehnic Energetic 

a redat în formă versificată informații privitoare la formarea poporului român și a statului: Românie, 

plai cu maci,/Noi suntem feciori de daci,/Din trei state ai devenit/Unul singur și iubit. 

Domnului profesor Mirea Cosmin, membru al juriului care a evaluat PPT-urile, i-a rămas în 

minte lucrarea intitulată Lucruri instagramabile și promovarea turismului care, conform opiniei 

domniei sale, „a reușit să creeze o simbioză între diferite locuri încărcate de istorie, tehnologie și 

pasiunea pentru geografie”: Această prezentare a pus obiectivele turistice într-o postură ușor 

accesibilă pentru noua generație, generând un impuls în utilizarea noilor posibilități de promovare a 

turismului. Deși turismul autentic nu se face din fața unui ecran, cu siguranță promovarea acestuia 

prin intermediul căilor online, cum ar fi rețelele de socializare, reprezintă noua direcție pentru 

impulsionarea fluxurilor turistice. 

Cărbunescu Sara a conceput lucrarea „România prin ochii celor ce doresc să o privească” precum 

o coborâre din basm în realitatea contemporană păstrătoare de valori autentice, iar Larisa Dăncăescu a 

realizat o pictură pe pânză ce redă un peisaj al deltei. Cele două eleve ale Colegiului Economic „Costin  

C. Kirițescu” nu au fost singurele al căror talent artistic a fost remarcat, colegul lor George Petre  
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prezentând ca lucrare un modelaj din ipsos reprezentând capul lui Decebal. Juriul a remarcat, de 

asemenea, lucrarea „Briza în lanul de rapiță” de la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, pictura Ateneului 

Român cu care a participat Seminarul Teologic Ortodox București, lucrarea intitulată „Identitate” de la 

Colegiul UCECOM „Spiru Haret”. Cele 195 de creații plastice jurizate au fost împărțite pe categorii, 

lucrările cărora le-a fost atribuit locul I fiind : Carioca - Prună Maria, Colegiul Național „Matei 

Basarab”, Anime - Bălan Roberta, Colegiul Tehnic Energetic, Grafică - Avram Andra, Colegiul Tehnic 

Energetic, Acuarelă - Nica George, Seminarul Teologic Ortodox București, Creion - Boga Alexia, 

Liceul Teoretic „Traian”, Tuș - Cătănoiu Adina Karina, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, 

Pictură pe pânză - Dumitrescu Alexia, Colegiul Național „Matei Basarab”, Guașă - Pană Cătălina, 

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” etc. 

Echipa de proiect îndreaptă mulțumiri către toți elevii participanți care, sub coordonarea colegilor 

noștri, au demonstrat celor sceptici, că România poate fi percepută, peste timp, frumoasă și mândră. Cu 

toții ne simțim responsabili să continuăm în anii următori proiectul pentru a le oferi un mediu propice 

tuturor celor care vor să își aștearnă pe foi, pe pânză sau în materiale realizate cu ajutorul tehnologiei 

moderne sentimente și gânduri, speranțe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 TINERE TALENTE 

 

Tell you what 

Ana Maria Zanfir                                                                                                                  

Clasa a X-a E             

Teenage life is like a wheel of fortune 

It’s rain and draught  and smiles and cry 

It’s love and hate and guilty glances 

Covered with time 

Mingle with blush if you` re a girl  

Step in the mud with nerve if you`re a boy  

But in the end the ferry comes  

And beg all gods to play some more 

Ding-dong, The last bell cries 

A restless shiver down the spine 

A tremble in the arms, a tear between the lashes 

All hate forgotten, open skies                                      

I’ll miss my desk, my heart, my smiling face 

Hello, adults, I’m coming 

But not yet  

I.m gonna get all back!  

                                                                                                                                                                                                                        



28 

 

 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 

EXPERIENȚA DIN SALAMANCA, 

DIN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ 

 

Prof. Daniela-Cristina Bobeică 

 

 

Proiectele de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale sprijină oportunitățile de 

învățare și formare a persoanelor implicate în acest domeniu. De asemenea, susțin dezvoltarea 

organizațională prin dobândirea experienței internaționale a furnizorilor de formare și a altor organizații 

din domeniul educației și formării profesionale.  

Ca urmare, în cadrul proiectului ERASMUS+,  Spune „DA” pregătirii profesionale,  care se 

derulează în școală noastră, în perioada 9-13 mai 2022, opt cadre didactice au participat la un stagiu de 

tip JOB SHADOWING în Salamanca, Spania.  

Mobilitatea s-a desfășurat la un furnizor VET recunoscut, Tellus Spania, care a oferit șansa 

cadrelor didactice de a se întâlni și discuta cu agenți economici din domeniul turismului și de a afla cele 

mai bune practici în planificarea stagiilor de practică. 

Totodată, cadrele didactice s-au familiarizat cu sistemele de educație din Spania, au observat 

procesul instructiv-educativ și și-au completat cunoștințele informatice cu cunoștinte despre 

platformele utilizate în sistemul de învățământ spaniol. Le-au fost prezentate instrumentele platformei 

Genially, o platformă online care permite crearea de infografice, video, ghiduri, imagini și prezentări 

digitale colorate, artistice și creative, dar și jocuri, teste distractive online. Toate instrumentele oferite 

de platforma Genially sunt extrem de utile atât pentru profesori, cât și pentru elevi, întrucât se pot 

prezenta informațiile într-un mod atractiv din punct de vedere vizual, prin infografică și infografică 

animată. Cu toate că platforma nu este în limba română, aceasta este foarte intuitivă, ceea ce permite să 

lucrăm în ea fără a cunoaște foarte bine limba engleză. 

S-a participat la întâlniri de discuție cu agenți economici din domeniul turismului, din Salamanca, 

agenți care au încheiat contracte de stagiu cu tematică și profil similar celor livrate de Tellus. S-a 

stabilit, împreună cu partenerii, programul și condițiile de desfășurare a pregătirii practice, astfel încât 

acestea să conducă la dobândirea cunoșțintelor, dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale 

ale elevilor implicați în proiect. 

De asemenea, s-a vizitat Școală Tehnică Salesiaos Salamanca Pizarrales, observându-se procesul 

didactic și activitatea practică cu privire la instrumentele utilizate în învățarea la locul de muncă, 

metode de predare prin programe de învățare bazată pe proiecte și pe tehnică. 

Fiecare zi a constituit și un prilej de a înțelege cultura și istoria zonei. S-a făcut turul orașului,     

s-au vizitat principalele obiective turistice din zonă (unele declarate Patrimoniu UNESCO), respectiv, 

Catedrala Nouă, Catedrala Veche, Universitatea, Biblioteca Publică, Piața Maior. 

Ca urmare a participării la acesta experiență, cadrele didactice și-au îmbogățit tehnicile didactice, 

competențele, capacitatea de a sesiza nevoile elevilor și de a elabora activități care să aibă drept scop 

motivarea acestora.  

Aplicarea noilor cunoștințe în lucrul cu elevii și împărtășirea experienței avute cu colegii din 

școală, dar și cu părinții, prin diseminarea activităților, vor face ca lecțiile să devină mai atractive 

pentru elevi, punându-se  accent pe dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, pe creativitate, cooperare, 

încredere, respect reciproc, toleranță, pe acceptarea diversității, consolidarea relațiilor de prietenie.  
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