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Aşa se anunţa frumosul rezultat al fostului elev al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa: 
 

Comunicat de presă - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

luni, 12 Dec 2016, 12:05    
 

 O medalie de aur și cinci medalii de argint: 

palmaresul elevilor români la Olimpiada Internațională de 

Științe pentru juniori 2016 

 Lotul de juniori al României a cucerit o medalie de 

aur și cinci medalii de argint la a XIII-a ediție a Olimpiadei 

Internaționale de Științe, desfășurată în perioada 2-11 

decembrie, în Bali (Indonezia). 

 Marele performer este Sergiu Petrușca, elev în 

clasa a X-a la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din 

Bistrița, laureat cu aur. 

 … 

 Olimpiada Internațională de Științe pentru juniori este 

un concurs de tip integrativ cu subiecte care acoperă trei 

discipline: chimie, fizică și biologie. Participanții susțin trei 

probe: două probe teoretice (individuale) și una practică — 

experiment/laborator (pe echipe, formate din 3 elevi). 

 La ediția din acest an au participat 276 de elevi din 48 

de țări. 

 

După calificarea la etapa internaţională, Sergiu spunea: 

 „Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost aproape în realizarea acestei 

calificări: 

Profesorilor de la clasă, atât celor din gimnaziu (Elena Cosma - 

chimie, Moraru Dana - biologie, Pop Maria - fizică), dar mai ales 

celor din liceu, sub îndrumarea cărora am învățat multă, multă 

carte (Adina Sărmăşan - chimie, Liana Ţirau - biologie, Rus 

Constantin - fizică). 

Totodată le mulțumesc şi celor care au crezut în mine şi m-au 

împins spre a face mai bine şi mai mult. Aici mă refer în special 

la: 

-clasa mea, a IX-a A, (sunteți cei mai de treabă / tari / inteligenţi / amuzanţi colegi 

ever :) ), 

-prietenii apropiaţi (se cunosc ei şi singuri ;) ), 

-cei alături de care am stat la naţionalele de chimie, sau la naţionala de informatică. 

Și nu în ultimul rând le mulţumesc părinților mei fără sprijinul cărora nu  aş fi putut 

să îmi îndeplinesc un asemenea vis.” 

PS: Haideți să le arătăm că Bistriţenii luptă până la capăt!” 
Material colectat de prof. Elena Cosma 

Argument … 

https://www.facebook.com/elena.cosma.583
https://www.facebook.com/moraru.dana.96
https://www.facebook.com/pop.maria.967
https://www.facebook.com/adina.inceu
https://www.facebook.com/liana.tirau
https://www.facebook.com/rus.constantin.7
https://www.facebook.com/rus.constantin.7
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o Marele Premiu la Gala Națională pentru un Mediu Curat, București, 2015, organizată de ECOTIC – 

coordonator prof. Dana Moraru;; 

o premiul I si II la Concursul Național de Protecția Mediului “Și gestul tău contează!” din CAEN 2016, 

secțiunea proiecte de mediu – coordonator prof. Dana Moraru; 

o Premiul I pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul Naţional de Fizică aplicată Universul Einstein din 

CAEN 2016, secţiunea publicaţii – coordonator prof. Dana Moraru; 

o Premiul I pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul judeţean de reviste şcolare– coordonator prof. Dana 

Moraru; 

o Premiul III la Olimpiada de Fizică, etapa județeană, eleva Guzu Cristiana, clasa a VI-a C – coordonator prof. 

Mihaela Voivod; 

o Mențiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană, elevul Moldovan Florentin, clasa a VI-a C – coordonator prof. 

Maria Pop; 

o Mențiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană, eleva Chis Roxana, clasa a VI-a C – coordonator prof. 

Mihaela Voivod; 

o Mențiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană, elevul Sima Mario, clasa a VI-a C – coordonator prof. 

Mihaela Voivod; 

o Mențiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană, elevul Takaes Robert, clasa a VI-a D – coordonator prof. 

Mihaela Voivod; 

o Mențiune la Olimpiada de Chimie, etapa județeană, elevul Budurlean Andrei, clasa a VIII-a C – coordonator 

prof. Elena Cosma; 

o Mențiune la Olimpiada de Educație tehnologică, etapa județeană, elevul Mihnea Linul, clasa a V-a C – 

coordonator prof. Mirela Mișca; 

o Mențiune la Concursul Naţional de Fizică aplicată Universul Einstein din CAEN 2016, elevii Rosu Horia si 

Muresan Radu – coordonator prof. Maria Pop; 

o Premiul special din partea sponsorului, la Concursul Naţional de Fizică aplicată Universul Einstein din 

CAEN 2016, elevii Rosu Horia si Muresan Radu – coordonator prof. Maria Pop; 

o Mențiune la Concursul regional Arbori pentu viitor, cuprins în CAER 2016, elevii 

Gherman Nicole și Cîmpan Alexandru, clasa a VII-a D – coordonator prof. Dana 

Moraru; 

o Mențiune la Concursul regional Arbori pentu viitor, cuprins în CAER 2016, elevul 

Mogoșan Mario, clasa a VI-a B– coordonator prof. Dana Moraru; 

 
 

 

  

Ne mândrim cu ei!  

OLIMPICII noştri…  An şcolar 2015/2016 
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Biriș Denisa, clasa a VII-a C 
Bujor Alina, clasa a VII-a c 

Mureșan Radu, clasa a VII-a C 

ARTstiință 

Chitul Sebastian, clasa a VII-a B

 
 Mureșan Radu, clasa a VII-a C 

Sima Mario, clasa a VII-a B 

Săsărman Ioana, clasa a VIII-a B 

Pop Moldovan Răzvan, clasa a VII-a C 

Mastan Adina, clasa a VIII-a B 
Harosa Veronica, clasa a VIII-a B 
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Noi descoperiri în chimie 

 
 
La începutul anului 2016 s-a anunţat 

că patru elemente noi, cu numerele atomice 

113, 115, 117 şi 118, au obţinut un loc 

permanent în tabelul periodic. 

 În ianuarie, elementele aveau 

denumiri şi simboluri temporare: ununtrium 

Uut, ununpentium Uup, ununseptium Uus şi 

ununoctium Uuo. 

 Echipele de cercetători din SUA, 

Rusia şi Japonia au fost acreditate pentru 

descoperirea acestor noi elemente, astfel încât 

acei cercetători au primit dreptul de a le numi. 

  

 

Denumirile propuse pentru noile elemente chimice descoperite sunt:  
 Nihonium- cu simbolul Nh, pentru elementul cu Z=113 

 Moscovium- cu simbolul Mc, pentru elementul cu Z=115 

 Tennessine- cu simbolul Ts, pentru elementul cu Z=117 

 Oganesson- cu simbolul Og, pentru elementul cu Z=118 

 

Nihonium este derivat din “Nippon”, cuvântul japonez pentru Japonia, iar moscovium onorează capitala 

rusească, Moscova. Tennessine este numit după statul Tennesse. Oganesson este elementul chimic numit în cinstea 

fizicianului rus Iuri Oganessian, care era în vârstă de 83 de ani. 

Numele au fost propuse de echipele de cercetare şi acceptate de IUPAC- Uniunea Internaţională de Chimie 

Pură şi Aplicată, însă trebuiau supuse unei revizuiri publice de cinci luni, care a expirat la 8 noiembrie 2016. 

Spre deosebire de aur, fier şi aluminiu, aceste noi elemente nu se găsesc în natură. Sunt elemente sintetice care 

pot fi create numai în laborator. 

 

     Sima Mario, clasa a VII-a B 

 O ştire incredibilă 
 

De curând - Joi, 26 ianuarie 2017, 23:11 Science - Ştiinţele vieţii - Hotnews.ro a părut o 

ştire incredibilă:  
 

Oamenii de ştiinţă au reuşit să transforme hidrogenul în metal! 
 

 Oamenii de ştiinţă americani au reuşit sa transforme hidrogenul în metal, 

obţinând, astfel, un material cu totul nou, care ar putea fi utilizat drept conductor 

eficient pentru electricitate, informează Reuters.  

  

 Descoperirea, publicată în revista Science, oferă prima confirmare a unei teorii propuse în 1935, de către 

fizicienii Hillard Bell Huntington şi Eugene Wigner. Această teorie susţine că un gaz ar putea fi transformat în metal, 

dacă este expus la o presiune extremă. 

 Mai multe echipe de cercetători s-au întrecut pentru obţinerea hidrogenului metalic - apreciat pentru potenţialul 

de conductor, un material care este extrem de eficient în transportul energiei electrice.  

 În prezent, conductorii - cum ar fi cei utilizaţi la RMN sau la imagistica prin rezonanţă - trebuie să fie răciţi cu 

heliu pentru a le menţine temperaturile optime, ceea ce este costisitor.  

 David Ceperley, profesor de fizică la Universitatea Illinois, a declarat că descoperirea ar pune capăt deceniilor 

de căutări pentru a înţelege modul în care hidrogenul poate deveni metal.  

Oamenii de ştiinţă au creat această forţă folosind diamante sintetice, pe care le-au montat opus unul faţă de celălalt într-

un dispozitiv cunoscut sub numele de celulă de nicovală diamant. Aceştia au tratat diamantele astfel încât acestea să nu 

se confrunte cu procesul de cracare, o problemă care a dejucat multe experimente anterioare.  

 Însă, întrebarea-cheie rămâne dacă hidrogenul presurizat îşi menţine proprietăţile metalice la temperatura 

camerei, lucru care l-ar face extrem de util pe post de conductor. 

prof. Elena Cosma  

Ştiinţele vieţii 
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http://science.hotnews.ro/stiintele_vietii
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 Pietre  semiprețioase 
 

Azuritul este un carbonat bazic dde cupru.  

Compoziţie chimică: 2CuCO3∙Cu(OH)2Duritate: 3,5-4 Culori: de la 

bleu deschis până la albastru închis. Uneori conţine şi urme verzi de 

Malachit. 

 

       Coralul (Mărgeanul), ca şi 

perla, este o piatră organică 

provenită din scheletul 

coloniilor de corali de pe fundul oceanelor și mărilor calde, la 

adâncimi cuprinse între trei şi trei sute de metri, fiind întâlnit 

în jurul Japoniei, Taiwanului sau în preajma Arhipelagului 

Malaezian. 

Culori: alb, roz, roşu. 

Formula chimică: 

CaCO3 

 

 

 

Malachitul este tot un carbonat bazic de cupru.  

Formula chimică:CuCO3 ∙Cu(OH)2 

Duritate: 3,5 - 4.  

Densitate: 3,6 - 4,05 g/cm³.  

În Evul Mediu mineralul era folosit la lipirea obiectelor de aur (dovadă masca 

faraonului Tutancamon). 

 

 

Perla (Mărgăritarul) este 

produsă de anumite scoici. 

Formula chimică: CaCO3 

Duritatea 2,6 – 4,5, Densitatea 2,6-2,85 

g/cm³;Culori: alb, roz, gri, galben, negru, cu 

luciu sidefiu. 

 

 

Rubinul este o varietate de corindon 

(din aceeaşi clasă cu safirul) Compoziţia 

chimică: Al2O3 - oxid de aluminiu Duritate: 9 

Culori: roşu-grenaLuciu sticlos, adamantin (asemănător cu al diamantului), 

opac. 

 

Safirul este tot o varietate de corindon (din aceeaşi clasă cu 

rubinul)Duritate: 9 Compoziţia chimică: 

Oxid de aluminiu - Al2O3Luciu sticlos, 

sidefat, opacCulori: poate avea orice 

culoare cu exceptia roşului (care este 

culoarea rubinului). Cel mai frecvent: bleu 

de diverse intensităţi.  

 

Cuarțul este unul dintre cele mai 

răspândite minerale. 

Formula chimică: SiO2 

Duritatea: 7 dintre numerosele varietăţi sub care se poate întâlni mai 

cunoscute sunt: cristalul de stâncă, ametistul, citrinul, calcedonia, 

jadul. 

  prof. Elena Cosma 

Ştiinţele vieţii 
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Circuitele electrice în viața de zi cu zi…. 
 

 

(lucrare premiată cu menţiunea I, la Concursul Naţional de Fizică aplicată, 

UNIVERSUL EISTEIN, 2016) 

Autori: ROŞU HORIA ALEXANDRU şi 

MUREŞAN RADU ANDREI 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bistriţa 

Clasa: a VI-a C 

Profesor îndrumător: POP  MARIA 

Categoria: GIMNAZIU 

Secţiunea A. Fizică experimentală;c) electricitate şi magnetism 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS:  
1 Argument  

2. Consideraţii teoretice  

3. Machete funcţionale: OZN şi 

FAR 

4. Concluzii 

5. Bibliografie 

 

1.Argument 

Lumina ne-a fascinat dintotdeauna! Am fost curioşi de unde vine şi am dorit să ştim mai multe despre ea. Am aşteptat 

cu nerăbdare să învăţăm la fizică despre fenomenele luminoase, despre corpurile care produc lumină. În ultimii ani 

oraşul este tot mai frumos luminat de sărbătorile de iarnă, aceasta datorită decoraţiunilor cu leduri. Astfel, ajunşi la 

studiul curentului electric am decis să construim şi noi machete funcţionale ale unor „obiecte” care ne-au impresionat. 

Curentul electric şi efectele sale, precum şi aplicaţiile lor practice au contribuit enorm la dezvoltarea şi confortul soci-

etăţii actuale. 

2. Consideraţii teoretice 

2.1 Circuite electrice în serie şi în paralel 

2.2 Efectele  curentului electric 

2.3 LED-ul  

 

 

 

 

 

 

Un LED (din engleză light-emitting diode, însemnând diodă emițătoare de lumină) este o diodă semiconductoare ce 

emite lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n. Efectul este o formă de electroluminescență. 

Un LED este o sursă de lumină mică, de cele mai multe ori însoțită de un circuit electric ce permite modularea formei 

radiației luminoase. De cele mai multe ori acestea sunt utilizate ca indicatori în cadrul dispozitivelor electronice, dar 

din ce în ce mai mult au început să fie utilizate în aplicații de putere ca surse de iluminare. Culoarea luminii emise 

depinde de compoziția și de starea materialului semiconductor folosit, și poate fi în spectrul infraroșu, vizibil sau 

ultraviolet.  

Pe lângă iluminare, LED-urile sunt folosite din ce în ce mai des într-o serie mare de dispozitive electronice. 

 

Ştiinţele vieţii 
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2.3.3 Aplicații ale LED-urilor 

Iluminat, (becuri) cu LED, afisaje cu LED, indicatoare cu LED de pe panouri de co-

mandă, ceasuri cu LED, televizoare cu LED, decoratiuni LED  

 

3. Machete funcţionale: OZN şi FAR 

În cazul proiectului în loc de becuri am folosit LED-uri. Pentru LED-uri trebuie ţinut cont de faptul că 

acestea iluminează doar în cazul în care borna pozitivă a bateriei se leagă la anodul LED-ului, iar borna 

negativă la catod. 

 

3.1 OZN 

 

Ce este? 

Obiect zburător neidentificat (OZN) este 

denumirea generică dată corpurilor zbu-

rătoare reale sau aparente care nu pot fi 

identificate drept ceva cunoscut (feno-

men natural sau creaţie omenească), nici 

după o investigaţie de specialitate. Ter-

menul a fost introdus în jurul anului 

1950. La ora actuală se prefera termenul 

de Fenomen aerospaţial neidentificat, 

întrucât nu totdeauna e sigur ca e un ob-

iect şi uneori a fost făcute observaţii de 

OZN-uri şi pe sol, sub apă, dar şi în spa-

ţiul cosmic. Totuşi termenul OZN este 

prea răspândit pentru a mai fi eliminat.  

De ce OZN? 

Pentru că este un mare mister în jurul 

lor, iar luminile sunt fascinante. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FAR  

 

Farul este o construcție specială pentru asigurarea navigației ambarcațiunilor. Este o con-

strucție specială în formă de turn, cu aspect și culoare caracteristice, spre a se distinge ușor 

ziua pe fondul înconjurător. În partea superioară are o instalație care produce o lumină 

vizibilă în timpul nopții de la o distanță mai mare de 15 mile marine. 

Farurile sunt construite în locuri speciale (capuri, insule, stânci, diguri), iar poziția lor de-

terminată cu precizie este reprezentată pe hărțile marine de navigație, constituind astfel 

„repere de navigație”. 

Cel mai vechi far, ale cărui vestigii au fost regăsite, este Farul din Alexandria, construit în 

secolul al III-lea î.e.n. în Egipt pe insula Pharos. Era considerat una din cele Șapte minuni 

ale lumii antice. 

În România, se păstrează Farul Genovez din Constanța, construit în jurul anului 1300. 

 

Prof. Maria Pop 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Farul_Genovez
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Specii 

ocrotite 

prin lege… 
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P  E  L  I  C  A  N  U  L 

Pelicanul este o pasăre acvatică, un pescar înnăscut,  un bun  zburător și bun înotător.  Are un corp îndesat, 

dar  relativ ușor care nu îi permite să se scufunde,  un cioc lung, pene lungi pe aripile negre, iar în partea 

inferioară are un sac de piele, ce se poate dilata în care își adună  hrana. Ei pescuiesc împreună la suprafața 

apei și prind peștii sau broaștele care se află  la o adâncime mică. Sacul de piele îi ajută precum o plasă.  

Sunt păsări migratoare, sosind în România în luna martie sau  

mai și pleacă în septembrie sau octombrie spre delta Nilului, Golful 

Persic sau coastele Asiei. În Delta Dunării trăiesc cea mai  mare 

populație de pelicani din lume. Ei se hrănesc mai ales cu pești bolnavi 

sau izolați în bălți și uneori cu crustacee fiind considerați ,,sanitari 

piscicoli”. Dacă un pește ajunge în cioc și le atinge membrana sensibilă 

din interiorul sacului gutural, ciocul se închide din reflex, iar cei 20 de 

litri de apă cuprinși în sac sunt îndepărtați  prin scuturarea capului, iar 

peștele ia drumul lungului esofag, spre stomac.  În medie hrana lui 

zilnică cântărește 20-30 kg.  

Greutatea lor variază între 8-10 kg, iar înmulțirea se 

produce în luna mai, femela depunând 1-5 ouă alb-gălbui, care vor fi 

clocite de ambii părinți. În România trăiesc două specii: pelicanul comun 

și pelicanul creț. Duc o viață colonială, însă în perioada cuibăritului trăiesc în 

cupluri. Cât timp puii sunt mici, părinții merg cu schimbul după mâncare, 

astfel încât unul dintre ei să-i păzească  mereu. 

În țara noastră pelicanul  reprezintă o importanță faunistică 

deosebită, precum și o valoare estetică.  

Pop Moldovan Răzvan, clasa a VII-a B 

                                                 

 

C O P A C U L … 
Arborii sunt o plante perene, multianuale, cu trunchi lemnos, cu 

ramuri ce prezintă frunze din care se dezvoltă fructe. Trunchiul lor este 

putenic şi înalt ( peste 7 metri ), ramurile copacului alcătuind o 

coroană…adeseori, le spunem copaci… 

Mai mulţi arbori grupaţi la un loc formează pădurea, care este 

cel mai puternic şi mai complex ecosistem. Ea asigură condiţii optime de 

viaţă pentru numeroase plante şi animale. 

Ei pot fi cu frunze căzătoare – foioasele ( gag, tei, stejar, paltin, 

etc.) dar şi unele răşinoase (Ginko biloba, laricele, chiparosul de baltă) 

sau cu frunze persistente, cum sunt, în general, răşinoasele şi arborii din 

zonele tropicale. 

Arborii s-au adaptat diferitelor tipuri de climat, de la cel răcoros 

la cel tropical, de le secetă la umiditate în exces şi la diferite tipuri de sol. 

Fiecare popor are copaci cu încărcătură simbolică. Cedrii 

Libanului sunt cei mai cunoscuţi copaci din lume, fiind menţionaţi încă 

de mii de ani. Ei sunt verzi tot timpul anului şi sunt înrudiţi cu pinii. 

Ajung  până la 40 metri înălţime şi 2,5 metri în circumferinţă. Sunt 

renumiţi pentru frumuseţea lor. Au fost puşi în pericol prin tăieri masive 

şi de către turmele de capre care stricau scoarţa lor şi lăstarii noi. Ca semn 

al preţuirii, libanezii l-au pus pe drapelul ţării lor. 

În California se găseşte un arbore de sequoia, adevărat monument al naturii, circumferinţa de la bază 

find de 11 metri. Se crede că are o vârstă de 2000 de ani. 

Frumuseţea arborilor arată cât de ingenioasă şi spectaculoasă se dovedeşte a fi natura. 

Webgrafie: 

http://www.descopera.ro/dnews/10824119-care-este-cel-mai-mare-arbore-din-lume-dar-cel-mai-inalt 

http://ziarullumina.ro/copaci-legendari-din-intreaga-lume-77100.html 

     Roxana Maria Chiş, clasa a VII-a B 

Ştiinţele vieţii… 

Biomagia 

http://www.descopera.ro/dnews/10824119-care-este-cel-mai-mare-arbore-din-lume-dar-cel-mai-inalt
http://ziarullumina.ro/copaci-legendari-din-intreaga-lume-77100.html
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L  A  V  A  N  D  A - Aurul Mov 

Lavanda (levănțica) este o plantă medicinală foarte 

cunoscută, provenită din regiunea mediteraneană, din Africa 

tropicală si regiunile sud-estice ale Indiei. Culturile de 

levănțică se întind în Insulele Canare, nordul și estul Africii, 

sudul Europei, țărmurile Mării Mediterane, Arabia și India, 

existând până la momentul de fața în jur de 40 până la 60 de 

specii diferite. 

 Lavanda, este o plantă perenă, considerată arbust de 

talie mică, deoarece crengile se lemnifică. Are frunze 

veșnice, chiar și iarna, de obicei frunzele sunt de culoare  

verde-argintie. Ating maturitatea în 2-5 ani, și pot trăi fără 

probleme 40-50 de ani, dar în Vestul Europei, există plantații 

vechi de 80-100 de ani, cu plante de aceeași vârstă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este o plantă nepretențioasă, care nu necesită 

îngrijire deosebită, rezistă la secetă și nu are dăunători. 

Lavanda plantată în grădină, necesită doar tunderea tijelor 

florale, în perioada de înflorire sau imediat după. 

Lavanda a fost utilizata de mai mult de 2 500 de 

ani. Vechii persi, grecii si romanii au adaugat florile în apa 

băii pentru a ajuta la spălarea și purificarea pielii.. De fapt, 

cuvântul „lavanda” vine din cel latinesc lavare, care 

înseamna a spăla. 

 Ca plantă medicinală, levănțica este 

cunoscută pentru efectele ei în tratarea stărilor de 

anxietare, durerilor de cap, durerilor abdominale, 

durerilor musculare, insomniilor și infecțiilor. 

 În scop medicinal, florile sunt folosite 

pentru producerea uleiurilor volatile, săpunurilor, 

parfumurilor, șampoanelor, cremelor, 

medicamentelor și prepararea ceaiurilor. 

Uleiul de lavandă este unul dintre cele mai 

binecunoscute uleiuri esențiale în aromaterapie, 

fiind utilizat în masaje și dând o stare de relaxare. 

Săpunurile ajută la îndepărtarea acneei, la curățarea 

plăgilor și la îndepărtarea microbilor. Șampoanele 

cu extract de lavandă curăță scalpul de mătreață, 

aplicat sub forma unui tratament. 

Medicamentele sunt folosite pentru tratarea 

insomniilor și calmarea diverselor afecțiuni. Astfel, 

lavanda se folosește în tratamentul anxietații, cefaleei, 

febrei sau problemelor digestive.                                    

De asemenea, lavanda nu este folosită doar în scopuri 

cosmetice sau medicinale, ci şi în domeniul gastronomic! 

Există foarte multe reţete care include această plantă minune, 

fie pe post de garnitură decorativă, fie ca ingredient în salate, 

şerbet sau îngheţată. Totuşi, deoarece este foarte parfumată, 

trebuie folosită cu măsură! 

 

Webgrafie: 

http://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-

gemoterapice/lavanda-lavandula-angustifolia-11455190 

 

                                      Laura Marcoie, clasa a VI-a C Laura Marcoie, clasa 

 

N U F Ă R U L      A L B 
 

Nufărul alb (Nymphaea Alba), cunoscut ca fiind o plantă 

decorativă și protejată de lege, ne surprinde prin frumusețea sa rară, dar și 

prin proprietățile sale terapeutice.      

Este întâlnit atât în ape stagnante, cât și în ape lin curgătoare cu 

adâncimi de până la 2 metri. Rizomul (tulpina subterană) îi este bine 

dezvoltat pe fundul bazinului. Din rizomii de nufăr s-au izolat alcaloizi cu 

efect cardiotonic, tanin, amidon, glucoză, grăsimi, săruri minerale, 

mucilagii și ulei volatil. Frunzele nufărului sunt plutitoare, mari, cu 

diametrul între 10-30 cm, cu nervuri. Florile sunt albe, mari, cu un miros 

dulce și cu circa 20 de petale. Fructele sunt sferice sau ovoide și conțin 

semințe elipsoidale. Locuitorii din Delta Dunării consumă fructele de 

nufăr ajunse la maturitate, numindu-le ,,Smochine de baltă”. De 

asemenea,  în Moldova se prepară dulceață și șerbet din petalele florilor.  

Fitoterapia îl recomandă ca fiind: sedativ nervos, cardiotonic, anafrodiziac, 

astringent, tonic și nutritiv. Datorită acestor proprietăți, florile și rizomii de nufăr se folosesc 

cu succes pentru efectele lor sedative (în caz de afecțiuni nervoase,  insomnie, nevroze, etc.) și 

pentru combaterea  inflamațiilor intestinale și a diareei. Nufărul este util și pentru scăderea tensiunii 

arteriale, pentru tonifierea inimii și a mușchiului cardiac, în caz de edeme cardio-renale și 

insuficiență cardiacă. De asemenea, nufărul este indicat în tratarea afecțiunilor respiratorii (pleurezie, 

pneumonie, tuberculoză pulmonară) și, în uz extern, sub forma de comprese cu infuzie sau decot de 

rizom, ameliorează inflamațiile articulare și edemele. 

 

Bibliografie: 

Paula Rotaru, Nufărul alb (Nymphaea Alba) - beneficii și proprietăți, “Ce se întamplă, doctore?”; 

Bugnar Andreea Maria, clasa a VI-a C 

Ştiinţele vieţii… 

Biomagia 
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Lucrurile neştiute despre internet       

 
Deși internetul este folosit de aproape toată lumea, nu mulți știm să răspundem la întrebările "Cine 

a fost inventatorul internetului?" sau  "De unde provine termenul de internet?" 
Ei bine, termenul internet provine din împreunarea a două cuvinte englezești: interconnected = in-

terconectare si network = rețea.      
Poate aceste lucruri vă sunt cunoscute, dar cine a fost cel care a dat naștere acestui fenomen, 

nu cred că știți!. Internetul a fost inventat de fizicianul englez  Tim Berners-Lee, care lucra pentru la-

boratoarele CERN, din Geneva, Elveția. El a inventat in 1989 conceptul  de internet (World, Wide, Web) 

pentru a permite fizicienililor din universitățile și instituțiile de cercetare din jurul lumii să împartă în mod 

eficient informații. După patru ani, la data de 30 aprilie 1993, CERN a publicat  un document prin care 

tehnologia pe care se bazează internetul a devenit disponibilă în mod gratuit oricui vroia să o folosească.     
Gratuitatea și utilitatea dar și  tehnologia avansată au transformat fenomenul www  într-o 

adevărată explozie, internetul ajungând azi la nivelul la care toată lumea îl folosește. 

După cum se vede internetul este un triumf al tehnologiei, care azi ne influențează în mare măsură, 

are o istorie scurtă, dar densă și accelerată.                           
Danilă Andreea, clasa  a VIII a D & prof. Mirela Mișca 

  

 

Polii magnetici ai Pământului se vor inversa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Potrivit cercetătorilor, procesul de inversare a polilor magnetici a început deja. 

Phil Livermore şi Jon Mound, profesori de geofizică la Universitatea din Leeds, susţin că polii 

magnetici ai Terrei se pot inversa în orice moment. Este imposibil să aflăm data exactă, însă fenomenul 

ar putea avea loc în următorii 2.000 de ani. 

Cercetătorii spun că există deja semne care indică începerea acestui proces. Intensitatea câmpului 

magnetic al planetei scade cu aproximativ 5% la fiecare 100 de ani, scrie Science Alert. 

Totodată, inversarea completă a polilor are loc periodic, de câteva ori la fiecare milion de ani. Ultima dată acest 

lucru s-a întâmplat acum 780.000 de ani, prin urmare procesul ar trebui să se repete în curând. 

Inversarea completă înseamnă că polii magnetici îşi schimbă locul, astfel încât nordul devine sud şi invers. În 

timpul acestui proces, forţa câmpului magnetic scade la doar 10% din intensitatea normală, iar acest lucru poate afecta 

formele de viaţă de pe Terra. Câmpul magnetic ne protejează în mod normal de radiaţiile solare mortale. 

Desigur, perturbarea câmpului magnetic va avea şi alte efecte neplăcute, pentru că în prezent depindem foarte 

mult de infrastructura electrică. Din cauza radiaţiilor solare, sateliţii, avioanele şi alte aparate vor fi afectate, dar şi 

sistemele de comunicaţii. 

Inversarea polilor nu este întotdeauna totală. De foarte multe ori, procesul este parţial: polii se deplasează şi apoi 

revin la locul iniţial. Uneori polii magnetici pot ajunge la Ecuator sau pot exista mai mulţi poli magnetici care să indice 

nordul şi sudul, în acelaşi timp. Aceste anomalii apar frecvent în timpul inversării, însă dispar destul de repede. 

Analizând activitatea care are loc în miezul Pământului, geologii pot prezice cu aproximaţie când poate avea loc 

inversarea polilor. 

 

 Bibliografie: Independent.md            

Chiș Roxana clasa a VII-a B, prof. Mirela Mișca 

Ştiinţe şi tehnologie… 
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DESCOPERIRI  ŞTIINŢIFICE  ACCIDENTALE 
ZAHARINA   

 A fost descoperită pentru că omul de ştiinţă, Constantin Fahlberg nu s-a spălat pe mâini după ce s-a 

întors de la birou. În 1879, chimistul încerca să găsească noi utilităţi pentru smoala de cărbune. După o zi 

productivă la muncă, Fahlberg s-a întors acasă şi atunci s-a întâmplat ceva ciudat. 

 El a observat că rulourile pe care le mânca erau foarte dulci. Şi-a întrebat soţia dacă a adăugat un nou 

ingredient în mâncare, iar atunci când ea a negat, Fahlberg a realizat că gustul se datorează mâinilor sale 

murdare. A doua zi s-a întors în laboratorul  şi a început să îşi guste ''munca'', până a descoperit punctul dulce. 

Astfel a apărut zaharina.  

 

 “PRAFUL INTELIGENT“ 

Cei mai mulţi dintre noi am fi extrem de supăraţi dacă tema de la şcoală ne-ar exploda în faţă şi s-ar fărămiţa 

într-o mulţime de bucăţi.  Nu este însă şi cazul studentei Jamie Link de la Universitatea din California. 

În timp ce Jamie Link lucra la proiectul de doctorat în chimie, o bucată de silicon a explodat pur şi simplu. 

Imediat după acest moment, studenta a observat că acele mici bucăţi de silicon, rezultate din explozie 

funcţioneau în continuare ca senzori. Jamie Link a primit pentru ''praful inteligent'' un premiu de inventică în 

2003. Micii senzori pot fi utilizaţi pentru a monitoriza puritatea apei potabile sau a apei de mare, pentru a 

identifica diferite particule biologice sau chimice din aer şi chiar pentru a localiza şi a distruge tumorile din 

corp.  

   

TEFLONUL 
Pentru a începe experimentul, Plunkett a luat o cantitate mare de gaz TFE, l-a răcit, şi mai apoi l-a presat în 

canistre, pentru a putea fi astfel depozitat până când va fi gata pentru utilizare. Când a venit momentul să 

deschidă recipientul în care se găsea TFE, Plunkett nu a mai găsit nimic. Gazul dispăruse. A scuturat canistra, 

şi din recipient au căzut mai mulţi fulgi albi. Fulgii au fost mai apoi predaţi altor cercetători de la Institutul 

DuPont care au creat teflonul în forma în care îl ştim astăzi.    

   

      RADIOACTIVITATEA 

Este  opera fizicianului Henri Becquerel. În 1896, fascinat fiind 

de fluorescenţa naturală şi de razele X, el a încercat să vadă dacă 

mineralele naturale fluorescente pot produce raze X dacă sunt 

lăsate mai mult timp în lumina soarelui.  

Becquerel realiza aceste experimente pe timp de iarnă. După mai 

multe zile cu cer înnorat, el a renunţat temporar la experimente. 

A pus întreg ehipamentul împachetat într-un sertar şi a aşteptat o 

zi însorită. Când această zi a venit şi s-a întors la muncă, 

Becquerel a observat că piatra de uraniu pe care o lăsase în sertar 

se imprimase pe placa fotografică chiar dacă nu fusese expusă 

luminii solare.  

Atunci a realizat că acea piatră avea ceva special. În timp ce 

lucra cu Pierre şi Marie Curie, a descoperit că ceea ce era special 

la acea piatră era radioactivitatea.  

 

PENICILINA 

A apărut în 1928 în timp ce inventatorul său se afla în vacanţă. Bacteriologul scoţian Alexander Fleming a uitat 

să îşi cureţe instalaţia de lucru înainte de a pleca în vacanţă. Când s-a întors a observat o ciupercă ciudată pe 

câteva dintre culturile sale de bacterii. Mai mult, Fleming a observat că bacteriile pe care se afla acea ciupercă nu se mai 

dezvoltau. Penicilina este şi astăzi unul dintre cele mai utilizate antibiotice la nivel mondial. 

  

HARTIA REZISTENTA LA APA SI FOC 

La 2.000 de ani de când au inventat hârtia, chinezii au scos pe piață o variantă îmbunătățită a ei și anume hârtia 

rezistentă la foc și apă. Nici petele provocate de lichide precum cafeaua sau ceaiul nu sunt o problemă pentru aceasta. 

Mai mult, noul tip de hârtie rezistă la temperaturi de până la 200 de grade Celsius. Totodată, materialul poate fi curăţat 

cu apă fără ca scrisul de pe el să se deterioreze. Noul tip de hârtie este realizat din nanofibre de hidroxipatit, o formă de 

calciu care se găseşte în oase şi dinţi. Hârtia obișnuită, este  fabricată din pulpă lemnoasă.. 

 

Bibliografie:  

Colectia “ Tehnological Journal “ 

Colectia “Stiinta si tehnica”  

www.Realitatea.net 

   Mișca Matei, clasa a VIII a   B & prof. Mișca Mirela 

Ştiinţe şi tehnologie… 

https://www.realitatea.net/top-10-descoperiri-stiintifice-accidentale_456657.html
https://www.realitatea.net/top-10-descoperiri-stiintifice-accidentale_456657.html
https://www.realitatea.net/top-10-descoperiri-stiintifice-accidentale_456657.html
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A fi educator, a educa… 

 

A fi educator înseamnă a fi 

un poet al iubirii… 

În anul 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi 

Mondială a Educatorilor, pentru a marca semnarea, 

în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi 

Organizaţia Internaţională a Muncii privind condiţiile 

de muncă ale personalului didactic. Această zi se 

sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări. 

Ziua Mondială a Educaţiei nu are rolul de a omagia 

doar munca profesorilor şi a dascălilor, ci trebuie să fie 

şi un prilej de reconştientizare a rolului pe care 

educaţia în sine îl are pentru orice stat.  

Educatorii nu sunt doar cadrele didactice, ci şi părinţii 

căci ei vor da “cei şapte ani de acasă” de aceea este 

foarte importantă relaţia părinţilor cu dascălii copiilor 

lor. După ce copilul a trecut la gimnaziu, părinţii nu  

prea mai trec pe la şcoală decât la şedinte sau alte 

solicitări de activităţi. Şi nici atunci nu vin toţi. Este 

adevărat că unii elevii sunt déjà bine direcţionaţi şi nu 

mai este necesară o intervenţie dar tocmai unde sunt 

probleme părinţii sunt greu de găsit, nu acceptă ajutor, 

sfaturi sau colaborare. Părinţii ar trebui să ştie ce ce 

mult depind creativitatea, fericirea, îndrăzneala şi 

siguranţa adultului de energia emoţională a copilului. 

Unii nu înţeleg că televizorul, jucăriile cumpărate, 

internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria 

copiilor lor.  

În cartea sa “Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” - 

Augusto Cury ne explică ce deprinderi trebuie să aibă 

părinţii străluciţi şi profesorii fascinanţi. Doar voi 

enumera aceste deprinderi, urmând să le aprofundaţi 

singuri cei interesaţi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞAPTE DEPRINDERI ALE PĂRINŢILOR BUNI 

Şl ALE PĂRINŢILOR STRĂLUCIŢI 

1.Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc 

propria lor fiinţă. 

2. Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi 

alimentează personalitatea. 

3. Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi 

îşi învaţă copiii cum să gândească. 

4. Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, 

părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri. 

5. Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează 

ca nişte prieteni. 

6. Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi 

povestesc istorioare. 

7. Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu 

renunţă niciodată. 

 

 

 

ŞAPTE DEPRINDERI ALE PROFESORILOR 

BUNI Şl ALE PROFESORILOR FASCINANŢI 

 

1.Profesorii buni sunt elocvenţi, profesorii fascinanţi 

cunosc modul de funcţionare a minţii. Această 

deprindere a profesorilor fascinanţi contribuie la 

dezvoltarea în elevii lor a capacităţii de administrare a 

gândurilor şi emoţiilor. 

2.Profesorii buni stăpânesc metodologia, profesorii 

fascinanţi au sensibilitate. 

3. Profesorii buni educă inteligenţa logică, profesorii 

fascinanţi educă emoţia. 

4. Profesorii buni folosesc memoria ca depozit de 

informaţie, profesorii fascinanţi o folosesc ca suport al 

artei de a gândi. 

5. Profesorii buni sunt maeştri temporari, profesorii 

fascinanţi sunt maeştri de neuitat. 

6. Profesorii buni corectează comportamente, profesorii 

fascinanţi rezolvă conflicte în sala de clasă. 

7. Profesorii buni educă pentru o profesie, profesorii 

fascinanţi educă pentru viaţă. 

    Ideal cred că ar fi să fim buni şi fascinanţi în acelaşi 

timp, să nu cădem dintr-o extremă în alta. Am fost 

curioasă cum mă percep elevii mei, ca profesor bun sau 

profesor fascinant? Aşa că în prima oră, după eseul cu 

“gânduri de toamnă”, celor de clasa a VIII-a le-am dat 

temă de casă să scrie un mic eseu despre cum a 

contribuit fizica şi profesoara de fizică la educaţia lor. 

Desigur nu toţi şi-au făcut tema (prea devreme pentru 

teme!) dar au fost şi care au scris şi au dorit să-şi 

prezinte tema: 

 

 

 

Gânduri, impresii… 
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 Fizica e răspunsul nostru la orice întrebare. De 

ce e cerul albastru sau iarba verde, de ce apare 

curcubeul după ploaie sau este rece afară. Toate 

acestea au sens datorită profesoarei de fizică 

care chiar din prima oră de fizică ne-a dezlegat 

toate problemele şi ne-a explicat cu iubire 

tainele acestei ştiinţe. Ea ne-a făcut să înţelegem 

nu doar fizica, ci şi viaţa şi ne-am putut baza 

mereu pe ea. Ne-a dus chiar şi în excursii 

tematice, s-a ocupat de noi şi ne-a sfătuit mereu. 

Îi mulţumim şi sperăm să fie la fel de puternică, 

zâmbitoare şi iubitoare ca până acum. 

 Ora de fizică pentru mine este foarte utilă în 

viaţa de zi cu zi. Fizica m-a ajutat să înțeleg 

anuminte lucruri pe care nu le ştiam. Dar şi 

doamna profesoară de fizică a contribuit mult la 

educaţia mea. Doamna profesoară predă foarte 

frumos. Mereu am simţit că ea ne sprijină foarte 

mult şi ne ajută chiar dacă lecţia este grea, să o 

înţelegem mai bine. Doamna profesoară ne 

susţine mereu. Aş vrea să-i mulţumesc pentru 

tot ajutorul şi toată contribuţia dumneaiei în 

educaţia mea. FIZICA contribuie la educaţia 

elevilor, formarea culturii generale, dezvoltă 

capacitatea intelectuală. 

 Doamna profesoară a contribuit foarte bine la 

educaţia mea, fiindcă ea este o persoană bună şi 

are răbdare cu toţi elevii săi. Această materie 

predată de dânsa este foarte interesantă din 

punct de vedere ştiinţific. Fizica ne învaţă 

despre tot ceea ce ne înconjoară.  Învăţăm 

despre mecanica fluidelor, acustică, fizică 

moleculară, termodinamică, căldură, 

electricitate, magnetism şi multe altele. Fizica 

nu este tocmai o materie de bază (???) dar este 

foarte educativă pentru toţi copii. 

 Pot spune că fizica a contribuit la educaţia mea, 

deoarece m-a învăţat o sumedenie de lucruri 

despre ceea ce ne înconjoară. Am învăţat cum se 

folosesc multe invenţii şi m-a disciplinat. De 

asemenea mi-a sporit atenţia şi spiritul de 

observaţie. Dar o mult mai mare contribuţie a 

avut-o doamna mea profesoară de fizică, POP 

MARIA. Doamna profesoară este o femeie 

puternică, optimistă şi mereu cu zâmbetul pe 

buze. Ea ştie să glumească când este nevoie, 

astfel făcând orele de fizică mai distractive. 

Doresc să-i mulţumesc pentru toată răbdarea, 

seriozitatea şi tot calmul acordate în timpul 

orelor de curs. O să o consider pe doamna Pop 

un exemplu bun de urmat în viaţă. 

 

Desigur nu toţi elevii mă percep la fel, deşi eu sunt 

aceeaşi, dar după cum spunea o elevă, „fizica nu este 

tocmai o materie de bază”. Cu această percepţie a 

obiectelor de studiu vin de multe ori din famile sau 

decid singuri că de bază sunt doar cele pentru 

examenul de evaluare, ajungând la liceu cu grave 

carenţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aş vrea să adaug câteva citate celebre despre 

educaţie: 

 

"Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia 

este viaţa însăşi." (John Dewey) 

 

"Cei care educă copiii sunt demni de mai multă 

onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea, pe 

lângă lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi 

bine, educându-i." (Aristotel) 

 

"Baza oricărei formaţii intelectuale, civice, morale, 

trebuie pusă în anii şcolii primare." (Ştefan 

Augustin Doinaş) 

 

Şi să citez ceva şi din filozoful Confucius:  

 A învăța și a nu gândi este fără folos . A gândi și a 

nu învăța este periculos. 

 Cuvintele sunt vocea inimii. 

 Fiecare lucru are frumusețea lui, dar nu oricine o 

vede. 

 Ignoranța este noaptea minții, dar o noapte fără 

lună și stele. 

 Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist 

că n-ai făcut nimic remarcabil. 

 Numai cei foarte înțelepți și cei foarte ignoranți nu 

se schimbă. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a încheia într-o notă “zâmbitoare” cum mă 

caracteriza o elevă, şi ca responsabilă cu buna 

dispoziţie în şcoală, l-aş cita şi pe Eugen Albu,               

(membru de marcă al Uniunii Epigramiştilor din 

România şi al Ligii Scriitorilor Români-filiala Cluj):  

 

Cu omul neşcolit şi prost, 

Nu lupt, că n-are niciun rost; 

Dar duc o luptă infernală 

Cu prostul care are şcoală. 

Prof. Maria Pop 

Gânduri, impresii… 
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Adunarea Generală a 

Naţiunilor Unite a declarat 2017 

Anul Internaţional al Turismului 

Durabil pentru Dezvoltare, 

recunoscând astfel importanţa 

turismului pentru înţelegerea şi 

aprecierea altor culturi. Turismul 

durabil contribuie la protejarea 

mediului înconjurător, îmbunătăţeşte 

calitatea vieţii şi sporeşte contribuţia 

sectorului la creşterea economică. 

C

ă

l

ă

t

o

riile ne fac conștienți de faptul că, în fiecare ţară, natura şi cultura sunt 

valori care trebuie păstrate. Turismul creează relaţii şi schimburi între 

diferite culturi şi popoare, contribuind astfel la înţelegerea reciprocă şi 

coexistenţa paşnică. În plus, turismul este în multe ţări o sursă importantă 

de venituri. De asemenea, are o contribuție semnificativă la dezvoltarea 

durabilă, este strâns legat de alte sectoare de activitate, creează locuri de 

muncă decente și poate produce oportunități comerciale. 

Anul Internațional își propune să sprijine o schimbare în politicile, 

practicile de afaceri și în comportamentul consumatorilor astfel încât 

turismul să contribuie activ la atingerea Obiectivelor Globale. 

Sunt vizate cinci arii cheie:  

1. creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii; 

2. incluziunea socială, ocuparea forței de muncă și 

reducerea sărăciei; 

3. utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și 

schimbările climatice; 

4. valorile culturale, diversitatea și patrimoniul; 

5. înțelegerea reciprocă, pacea și securitatea. 

 

Organizația Mondială a Turismului, agenția 

specializată a Națiunilor Unite pentru Turism, a fost 

desemnată să faciliteze organizarea și punerea în 

aplicare a Anului Internațional al Turismului Durabil 

pentru Dezvoltare. 

Sursa: Radio România 

prof. Elena Cosma 

 

2017, Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare  
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Natura, casa noastră… 

 
‘’Natura nu este un templu, ci un atelier în care 

omul trebuie să rămână un simplu muncitor.’’ 

I.S.Turgheniev 

 

 

Natura poate fi asemănată cu mama noastră, 

căci are grijă de noi de la primele apariţii ale 

oamenilor pe Pământ. Ea ne oferă priveliştile magice, 

care ne scaldă ochii în splendoare, împodobite cu 

norii dansând pe  bolta cerească. Miile de suflete, care 

încearcă să supravieţuiască în veşnicul război cu forţelor 

naturii, care le pune la încercare în fiecare minut al vieţii sau plantele firave care ne transmit o energie pozitivă prin 

culorile lor stridente, sunt elemente indispensabile ale naturii. Aerul pe care îl respirăm, sursele de apă potabilă, 

zemoasele fructe şi legume, toate sunt NATURĂ. 

Deşi ea se străduieşte atât de mult să ne susţină rădăcinile 

vieţii,  unii dintre noi nu observă bunătatea sa şi o ingnoră, 

făcându-i rău, fără să realize că astfel se distrug pe sine!           

Am redescoperit mirajele naturii și importanța 

protejării ei, în tabăra de la Botoşani. Această experienţă ne-a 

fost oferită pentru câștigarea unor premii în etapele 

preliminare ale Concursului Național de Protecția Mediului Și 

gestul tău conteaza! 

Am vizitat lacul lui  Mihai Eminescu, trecând prin 

pădurea verde şi deasă. Am identificat adeseori neglijența 

oamenilor care poluează pădurea și lacul.  Am învăţat lucruri 

noi, precum confecţionarea diferitelor noduri din sfoară, dar şi 

desfacerea acestora, am privit alţi copii mai mari cum se 

aventurau alături de mentori pe drumurile pădurii, iar la lac am 

observat numeroasele specii de plante şi vieţuitoare. 

Am vizitat oraşul, participând la concursul  de 

identificare a anumitor locaţii, şi ne-am bucurat de arhitectura clădirilor, de bisericile şi catedralele splendide, muzeul, 

centrul şi piațetele vechi, animate de oameni grăbiți sau nu, vizitatori sau localnici... 

Am realizat obiecte ecologice, fiecare echipa având o idee proprie, specială şi originală. Noi am ales să 

confecţionăm păpuşi din ciorapi reciclaţi, umpluţi cu rumeguş şi decoraţi cu nasturi, numeroase panglici şi figurine 

din plastelina, care le-au dat păpuşilor un aspect drăgălaş. Mai târziu, 

după ce fiecare echipa şi-a terminat lucrările, i-am dat fiecărui obiect 

câte un număr şi am tras la sorţi, câştigând obiecte confecţionate de 

alții. 

Prieteniile pe care le-am legat, ne-au ajutat să descoperim 

personalităţi interesante din toate colţurile ţării. Seara, pentru a ne 

conecta cu natura şi a ne relaxa, făceam mici plimbări în jurul taberei. 

Am conștientizat că natura ne poate influenţa starea de spirit…iar în 

tabără, aceasta a fost una foarte bună… 

În ultima zi, după apusul soarelui, organizatorii au realizat un 

imens foc de tabără. Au reuşit să ne strângă pe toți, cu mic cu mare, 

profesori, elevi, organizatori…. Am cântat, dansat, ne-am simţit bine, 

astfel a devenit experienţă de neuitat.  

La festivitatea de încheiere, am realizat cât de mulţi oameni 

binevoitori și bineintenționați, sunt implicați pentru a ne transmite 

mesaje proNATURĂ și a ne învăța să o protejăm, organizând astfel de 

activităţi. Să ne alăturăm lor!!!! 

Alexandra Buzilă, Miruna Orban, Maria Sidor, clasa a VII-a B     

Reportaj…din lumea ecologiei 
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Top 10 – Invenţii româneşti care au revoluţionat lumea 
Invenţiile străinilor par, de multe ori, să fie mai performante decât cele ale oamenilor de ştiinţă români, însă există 

anumite descoperiri şi invenţii româneşti care au schimbat definitiv viaţa a milioane de oameni din întreaga lume. 

IMOPEDIA.ro prezintă cele mai importante invenții ale unor savanți români. 

Diorama – Grigore Antipa 

Expusă în muzee, diorama este reprezentarea unei porţiuni de peisaj, ce 

conţine animale împăiate şi obiecte de decor, oferind impresia unui 

peisaj real. Savantul Grigore Antipa este inventatorul acestei forme de a 

expune un ecosistem, iar Muzeul Naţional de Istorie Naturală din 

Bucureşti este prima instituţie din lume care a prezentat dioramele 

biologice, din 1908. Succesul de care s-a bucurat acest mod de 

prezentare a făcut ca dioramele să fie un exemplu urmat și de alte muzee  

 

Tunul Basilic – Urban 

Armurierul de origine română Urban (cunoscut şi sub numele de Orban) 

a fost cel care a conceput celebrul „Tun al lui Urban” sau „Tunul 

Basilic”, folosit la asediul Constantinopolului în 1453. La cererea 

otomanilor, în numai trei luni, Urban a realizat un tun uriaş, de peste 8 

m lungime şi cu un diametru de circa 75 cm. Arma a fost concepută în 

Adrianopole şi transportată la Constantinopole cu ajutorul a 60 boi. Deşi 

tunul s-a prăbuşit din cauza propriei greutăţi după o lună şi jumătate, 

principiul său de funcţionare este folosit şi la armele actuale. 

 

Cibernetica – Ștefan Odobleja 

Cibernetica este ştiinţa care analizează modul în care un sistem biologic, 

digital sau mecanic prelucrează informaţiile şi reacţionează la acestea. 

Medicul român ştefan Odobleja a scris importante lucrări despre 

cibernetică, fiind precursorul mondial al ciberneticii generalizate pe care 

el însuşi a denumit-o „Psihologia consonantistă”. Prin activitatea sa, 

medicul şi-a atras ostilitatea regimului comunist, iar contribuţiile sale 

remarcabile au fost îndelung ignorate şi nerecunoscute. În onoarea sa a 

fost înfiinţată Academia de Cibernetică din Elveţia, iar Academia 

Română l-a ales membru post-mortem în 1990. 

 

Pila Karpen – Nicolae Vasilescu-Karpen 

În 1950, omul de ştiinţă Nicolae Vasilescu-Karpen a realizat „pila 

termoelectrică cu temperatură uniformă”, denumită ulterior „Pila lui 

Karpen”. Inventatorul său a declarat încă de la început că aparatul va 

genera energie la nesfârşit, fără nicio intervenţie suplimentară, iar 

mecanismul nu s-a oprit nici în ziua de astăzi. Obiectul este păstrat de 

Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie Leonida”, din Bucureşti, iar o replică 

a sa de proporţii ar putea alimenta o navă spaţială.  

 Scaunul ejectabil – Anastase Dragomir 

Anastase Dragomir şi-a concentrat eforturile pe siguranţa aparatelor de 

zbor şi a pasagerilor, fiind cunoscut pentru invenţia unei versiuni 

timpurii a scaunului ejectabil. După ce a studiat în Franţa şi a 

perfecţionat sistemul de salvare a piloţilor în caz de accidente, 

inventatorul român şi-a depus la Paris, în 1930, cererea de brevetare cu 

numele „noul sistem de montare al paraşutelor la aparate de locomoţie 

aeriană”. Invenţia consta într-un scaun prevăzut cu două paraşute, 

detaşabil şi ejectabil vertical din orice tip de vehicul, conceput pentru 

situaţii de urgenţă. 

Tehnologie şi contemporaneitate… 
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Stiloul – Petrache Poenaru 

Inginerul român Petrache Poenaru a revoluţionat domeniul instrumentelor de 

scris prin conceperea tocului cu rezervor, în 1827. Absolvent al Politehnicii din 

Paris, Poenaru a brevetat încă din timpul studiilor „condeiul portăreţ fără 

sfârşit, alimentându-se însuşi cu cerneală”, instrument datorită căruia se 

eliminau zgârieturile de pe hârtie şi scurgerile de cerneală. Inventatorul tocului 

cu rezervor a fost membru al Academiei Române, dar şi primul român care a 

călătorit cu trenul, în 1831, în Anglia. 

Vaccinul antiholeric – Ioan Cantacuzino 

Dup ce a obţinut titlul de Doctor în Medicină cu teza „cercetări asupra modului 

de distrugere a vibrionului holeric în organism”, medicul Ioan Cantacuzino a 

lucrat în Institutul „Pasteur” din Paris, în domeniul mecanismelor imunitare ale 

organismului. Întors în ţară, Cantacuzino a fondat „Institutul de Seruri şi 

Vaccinuri”, laboratorul de medicină experimentală din cadrul Facultăţii de 

Medicină, dar şi numeroase publicaţii de specialitate. În urma cercetărilor, 

medicul a elaborat o metodă de vaccinare antiholerică, numită „metoda 

Cantacuzino”, folosită în prezent în ţările unde se mai semnalează cazuri de 

holeră.  

 Gerovital – Ana Aslan 

Medicul Ana Aslan s-a specializat în gerontologie şi a condus Institutul 

Naţional de Geriatrie şi Gerontologie timp de 30 ani. Aceasta a accentuat 

importanţa procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de 

vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie, sub numele de 

Gerovital. Printre pacienţii care au urmat tratamente cu Gerovital se 

numără J.F. Kennedy, Charles de Gaulle, Indira Gandhi, Marlene 

Dietrich, Charlie Chaplin sau Salvador Dali. De asemenea, Ana Aslan a 

inventat produsul geriatric Aslavital, brevetat şi produs pe scară largă din 

1980. 

 

Avionul cu reacţie – Henri Coandă 

 

Inginerul român Henri Coandă a fost un pionier al aviaţiei ce a 

inventat motorul cu reacţie şi a descoperit efectul care îi poartă 

numele. Fizicianul român a absolvit ca şef de promoţie „şcoala 

superioară de aeronautică şi construcţii” din Paris, după care a efectuat 

experimente aerodinamice şi a construit primul avion cu reacţie, 

botezat Coandă 1910, prezentat la Salonul Internaţional aeronautic din 

Paris, în 1910. Aparatul a atras imediat atenţia publicului: nu avea 

elice, avea două aripi şi un singur loc, o lungime de 12,5 metri şi o 

greutate de 420 kg, dar adevăratul motiv de uimire era sistemul de 

propulsie, ce a revoluţionat construcţia motoarelor de avioane. 

 

Injectia cu insulină – Nicolae Paulescu 

Medicul român Nicolae Paulescu a descoperit, în 1921, 

hormonul antidiabetic secretat de pancreas, numit ulterior 

„insulină”, după ce ajunsese în stadiul final al cercetării încă 

din 1916, însă a trebuit să îşi amâne anunţarea rezultatului din 

cauza Primului Război Mondial. Omul de ştiinţă a demonstrat 

eficienţa acestei substanţe în reducerea hiperglicemiei şi a 

folosit insulina în tratarea diabetului. Cu toate acestea, 

canadienii Frederick Banting si Charles Best sunt cei care au 

primit premiul Nobel pentru izolarea insulinei şi folosirea 

acestei substanţe în tratarea unui pacient. 

Bibliografie:Imomedia.ro  

    

 Linul Mihnea, clasa  a VI  a C &   prof. Mirela Mișca

 

Tehnologie şi contemporaneintate… 

Tehnologie şi contemporanei tate… 
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Delta Dunării,  paradisul 

dintre  ape 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoria Deltei Dunării începe acum 10.000 de 

ani prin depuneri de aluviuni aduse de Dunăre și depuse 

într-un golf la intrarea în Marea Neagră. De-a lungul 

timpului golful s-a transformat în liman și apoi în deltă. 

Din nisipuri și aluviuni s-au format grinduri, pla-

uri și cele trei brațe principale ale deltei. Delta Dunării 

este o întindere de ape, stufărișuri, păduri asemănătoare 

celor tropicale, grinduri și plauri unde se dezvoltă o boga-

tă faună, cu specii rare sau chiar unice în lume. 

Prima atestare documentară a făcut-o ”părin-

tele istoriei”, Herodot, care povestește despre expediția 

flotei lui Darius (515 – 513 î.Hr.), ce ajunsese la Histria 

și apoi a intrat în deltă. Și alți istorici au făcut referiri la 

Delta Dunării, printre care: Polibiu (secolul al III-lea – al 

II-lea î.Hr.), Straba (secolul I î.Hr.), Pliniu cel Bătrân, 

Ptolemeu etc. 

Primele mărturii ale locuirii în această zonă sunt 

datate cu aproximație în secolul I î.Hr. - secolul al II-lea 

d.Hr. În secolul al XV-lea gurile Dunării care făceau parte 

din Moldova și Țara Românească intră sub dominație 

turcească, iar în secolul al XIX-lea Delta Dunării și Do-

brogea se reunesc cu România. 

Denumirea de Rezervaţie a Biosferei a fost a-

doptată de către UNESCO, în cadrul Programului “Omul 

şi Biosfera”, lansat în anul 1971, pentru a învăţa oamenii 

să întreţină peste tot în lume relaţii armonioase cu mediul 

înconjurator. Rezervaţiile biosferei conservă zone natura-

le, caracteristice diferitelor regiuni ale Pamântului, în care 

aşezările umane reprezintă o componentă integrantă. Ele 

reprezintă un cadru optim pentru supravegherea şi cerce-

tarea mediului, precum şi educarea şi pregătirea oameni-

lor în vederea păstrării zonelor naturale. 

Delta Dunării a fost inclusă în anul 1990 de 

UNESCO în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosfe-

rei, în cadrul programului "Omul şi Biosfera" – MAB 

UNESCO, de asemenea a fost inclusă în Lista Patrimo-

niului Universal Cultural şi Natural UNESCO. 

Tot din anul 1990, Rezervaţia Biosferei Delta 

Dunării a fost recunoscută şi ca Zonă Umedă de impor-

tanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de 

apă, fiind inclusă în Convenţia RAMSAR alături de alte 

600 astfel de zone. 

Ca să înțelegi o părticică din ceea ce înseamnă 

complexitatea Deltei Dunării, nu este de ajuns să ci-

tești aceste rânduri, ci trebuie să vizitezi acest vast și 

complex mediu natural, să te plimbi cu barca pe cana-

le și lacuri și abia atunci îți vei da seamă cât de bogați 

suntem cu un asemenea loc, supranumit Raiul păsări-

lor și al peștilor.   
Un ținut exotic, unde dacă ai ocazia poți vedea 

peste 1830 de specii de copaci și plante, peste 2440 de 

specii de insecte, 91 de specii de moluște, 11 specii de 

reptile, 10 specii de amfibieni, 320 de specii de pă-

sări și 44 de specii de mamifere, foarte multe dintre aces-

tea fiind declarate specii unice și monumente ale naturii. 

Și să nu uităm că în apele sale trăiesc 133 de specii de 

pești, ce constituie o sursă importantă de hrană pentru 

păsări și mamifere acvatice precum și o importantă resur-

să științifică și economică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aici vei avea ocazia să întâlnești la un loc toate 

speciile vegetal-lacustre ale Europei, ce se reflectă în 

medii de viața multiple: vegetația plutitoare submersă, 

vegetația riverană ce se formează pe mărginea inundabilă 

a bălților și lacurilor, vegetația de pajiști a grindurilor 

marine, vegetația zonelor de sărături și a zonelor cu apă 

temporară. 

Vei vedea un ținut ce reprezintă cel mai impor-

tant loc de popas pentru păsările migratoare ce călătoresc 

între regiunea tropicală și cea arctică, cinci din cele mai 

importante drumuri de pasaj trecând pe aici. Multe dintre 

aceste păsări cu siguranță te vor însoți de-a lungul plimbă-

rilor tale cu barca. În afară de speciile migratoare, aici 

cuibăresc și un mare număr de specii rare, ca oaspeți de 

vară, după cum altele, oaspeți de iarnă, clocesc în nordul 

Europei și vin să-și petreacă iarna în Deltă. 

Aici ai ce vizita, Delta Dunării fiind pe locul doi 

în Europa ca întindere, după delta fluviului Volga, având 

aproximativ 4180 Km2 , iar  dacă luăm în considerare și 

complexul lagunar Razim - Sinoie și limanul Dunării, 

această suprafață se extinde la aproximativ 5500 km 

pătraţi. Deltă Dunării aparține într-un procent de 82% 

României, restul fiind localizată pe teritoriul Ucrainei. 

  Adâncimile apelor din Delta Dunării: 39 m pe 

brațul Chilia, 34 m pe brațul Tulcea, 26 m pe brațul Sfân-

tu Gheorghe și 18 m pe brațul Sulina. Cea mai mare adân-

cime din Delta Dunării, excluzând brațele Dunării, se află  

 

Din tainele naturii… 
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în lacul Belciug, de 7 m, în restul lacurilor adâncimile 

nedepășind 3 m (lacul Razim). 

 Ca localizare, coordonatele geografice sunt în-

tre 44 grade 47'25" și 45 grade 37'30" latidudine nordică 

și între 28 grade 44'25" și 29 grade 46'00" longitudine 

estică, fiind limitată la sud-vest de podișul Dobrogei, la 

nord formează granița cu Ucraina, iar în est se varsă în 

Marea Neagră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiozităţi despre Delta Dunării: 

-este cel mai nou pământ din Europa (creşte cu 40 m 

de pământ în fiecare an) 

-este a doua deltă ca mărime din Europa (cea a Volgăi 

deţine primul loc) şi ocupă locul 23 în lume 

-este a treia ca importanţă ecologică din cele 300 de 

rezervaţii naturale din lume 

-este una dintre cele mai mari şi compacte zone de stuf 

din lume (240.000 ha) 

-este locul cu cea mai bogată fauna ornitologică din 

lume (peste 250 specii) 

-este locul în care se găsesc specii de păsări foarte rare 

şi pe cale de dispariţie, cum ar fi pelicani  

dalmaţieni, cormorani mici, gâşte cu pieptul roşu sau 

Pelecanus crispus, Pelecanus onocrateus, Egreta albă, 

Egreta garzeta. 

-dispune de pescării cu aprox. 90 de specii de peşti de 

apă dulce, sălcie şi sărată, specii locale sau migratoare, 

printre care se numărăşi unele rare ca Acipenseriada. 

- este una dintre puţinele zone din lume unde îşi găsesc 

adăpost mamifere precum Mustrella şi Lutreola. 

Zeci de mii de turişti vin anual, din toate colţuri-

le lumii, pentru a vizita Delta Dunării - natura neatinsă de 

mâna omului. Este una dintre cele mai mari zone umede 

din lume - ca habitat al păsărilor de apă, cea mai întinsă 

zonă compactă de stufărişuri de pe planetă, un muzeu viu 

al biodiversităţii, cu 30 tipuri de ecosisteme. 

Este o bancă de gene naturală, de valoare inesti-

mabilă pentru patrimoniul natural universal. 

Unul din motivele pentru care Delta Dunării a 

devenit rezervaţie a biosferei este acela că, în comparaţie 

cu alte delte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o 

biodiversitate mai ridicată, prin aceasta întelegându-se un 

număr mare de specii dintr-o mare diversitate de unităţi 

sistematice. Mai mult decât atât, Delta Dunării frapează 

prin densitatea ridicată la multe specii, care sunt rare sau 

lipsesc din alte zone ale continentului, cu toate că din 

cauza efectelor activităţilor antropice din ultimile decenii 

şi efectivele acestor specii ca şi habitatele lor au fost grav 

afectate. 

Scopul măsurilor de protejare a mediului este 

protejarea florei şi faunei, în mod deosebit a speciilor rare 

sau cele pe cale de dispariţie. Pot fi menţionate:  

-construcţia unor zone de depozitare a gunoaielor 

-diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor; 

-combaterea eroziunii solului;  

-epurarea apelor reziduale (cu ajutorul filtrelor, a unor 

substante chimice sau a unor bacterii biodegradante etc.); 

-construirea de bazine speciale de colectare a deseurilor si 

rezidurilor,pentru a impiedica deversarea directa a acesto-

ra in apele de suprafata; 

-construcţia de zone de protecţie a apelor; 

-execuţia lucrărilor de indiguire şi de construire a unor 

baraje; 

-protejarea pădurilor; 

 

În ultima vreme, dezvoltarea rapidă a sectorului 

turismului şi creşterea numărului de turişti exercită o 

influenţă crescută asupra mediului înconjurător. În mo-

mentul de faţă, trebuie să ne gândim că resursele existente 

la nivel mondial sunt limitate, poluarea mediului 

inconjurător este într-o continuă creştere, în timp ce sute 

de milioane de oameni trăiesc în sărăcie, nu au acces la 

apă potabilă şi electricitate, existând riscul dispariţiei a 

numeroase specii de plante, animale şi peşti. Trebuie să 

fim constienţi că în fiecare zi de muncă sau de vacanţă 

avem ocazia să reducem impactul negativ asupra mediu-

lui, generat de activităţile noastre. Putem oferi un exem-

plu de urmat, adoptând un comportament eco-responsabil 

pe parcursul vacanţelor, în viaţa de zi cu zi în general. 

Eco-responsabilitatea reprezintă angajamentul pe care îl 

luăm la nivel individual şi de grup, pentru limitarea im-

pactului negativ asupra mediului. 

 

Bibliografie: 

Atlas Delta Dunării, Editor: Asociaţia Salvaţi Dunărea şi 

Delta Dunării, 2013 

Petre Gâștescu, Romulus Știucă: Delta Dunării, CD-Press 

2008,  pp. 202-21 

Webgrafie: 

Info-delta.ro - Complexul lagunar Razim - Sinoe 

Biodiversitate.mmediu.ro - Delta Dunării  

www.info-delta.ro/delta-dunarii 

 

Pintican Andrea, clasa  a VII - a B 

Din tainele naturii… 

http://www.info-delta.ro/delta-dunarii-17/complexul-lagunar-razim---sinoe-97.html
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Târg de produse alimentare ecologice şi tradiţionale    ECOtradiţii, 

ediţia a 2-a 
 

Curtea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița a fost neîncăpătoare pentru 

mulțimea de copii, profesori, părinți și bunici, care a au participat la cea de a 

doua ediție a Târgului de produse alimentare ecologice și tradiționale 

ECOtradiții, activitate în cadrul proiectului de educaţie ecologică 

ECOcivica, cuprins în CAEJ Bistriţa Năsăud, poziţia 12/A3. Anul acesta 

manifestarea a fost organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației -16 

octombrie. Au participat 32 clase din Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița și 16 

școli din județ:  

Școala Gimnazială A. Iancu Bistrița, Liceul  Creștin LOGOS 

Bistrița, Școala Gimnazială Dumitrița, Școala Gimnazială Petriș, Școala 

Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița, Școala Gimnazială Tureac, Școala 

Gimnazială L. Blaga Bistrița, Școala Gimnazială Dumitra, Școala Gimnazială 

Mureșenii Bârgăului, C. S. E. I. Lacrima Bistrița, Școala Gimnazială Tiha 

Bârgăului, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, Liceul Teoretic C. R. Vivu Teaca, 

Colegiul Național A. Mureșanu Bistrița, Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița, Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița. 

Ne-am propus să creştem gradul de implicare directă şi responsabilă a elevilor din  Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Bistriţa  şi şcolile partenere într-o activitate care promovează alimentația sănătoasă prin produse ecologice și 

tradiționale.  

Pentru acesta am stabilit 2 obiective: 

o Promovarea produselor tradiţionale şi ecologice din zona în care trăiesc  elevii şi recunoaşterea valorii acestora, la un 

Târg de produse culinare tradiţionale și ecologice, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației - 16 

octombrie 2016, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa; 

o Promovarea consumului de fructe în școli conform prevederilor HG nr. 558/2016 și HG nr. 1154/2014 în cadrul 

târgului susmenționat; 

Elevii au fost mobilizați să culeagă reţete culinare tradiţionale, care presupun ingrediente naturale, eco, şi 

împreună cu familiile lor au pregătit astfel de preparate, care au fost promovate la Târgul ECOtradiţii.  Fiecare şcoală a 

avut propriul stand şi a promovat produse din regiune realizate după reţetele bunicii şi pe cât posibil cu ingrediente 

naturale, evitând aditivii, conservanţii, coloranţii sau alte E-uri. Pentru că a fost un târg cu vânzare, banii obţinuţi au ramas 

elevilor, pentru a-şi amortiza investiţiile. Au fost promovate  costumele naţionale și simbolurile naționale. Atmosfera a 

fost animată de un mic spectacol cu momente tradiționale. La final, pentru implicare au fost acordate 16 premii,dintre care 

7 premii speciale.  

Consiliul Județean a pus la dispoziția elevilor 200 kg de mere, având în vedere promovarea consumului de fructe  

în școli, conform prevederilor HG nr. 558/2016 și HG nr. 1154/2014. Astfel, fiecare stand participant a primit un coș cu 

mere. 

Credem că au fost atinse următoarele ținte educative: 

 Recunoaşterea valorilor spirituale, materiale, culturale și culinare 

românești, armonizate tradiţional cu natura; 

 Adeziunea la conceptul de alimentație sănătoasă; 

 Promovarea consumului de fructe în școli;  

 Evidenţierea caracteristicilor eco ale alimentelor tradiționale 

româneșți; 

 Dezvoltarea simţului estetic şi practic; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

 Îmbunătăţirea deprinderilor de muncă în echipă; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în grup şi/sau cu alte 

persoane; 

 Învingerea ignoranţei legate de alimentația nesănătoasă; 

 Creşterea solidarităţii şi a implicării tinerilor în promovarea valorilor culturale, spirituale și materiale românești, 

inclusiv a celor culinare românești; 

 Dezvoltarea capacităţii tinerilor de a disemina informaţii către alţi cetăţeni; 

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat: profesori colaboratori /coordonatori stand, elevi, părinți, bunici! 

Mulțumim conducerii școlii pentru susținere și CJ BN pentru sponsorizare!  

 

Vă așteptăm cu drag și la următoarele ediții! Prof. Dana Elena Moraru, coordonator activitate 

Proiecte de azi, pentru mâine…  
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ECOfotoART 
 Omenirea începe să devină conştientă că 

problemele de mediu constituie o reală provocare şi că societatea 

are îndatorirea de a reflecta şi apoi de a acţiona pentru remedierea 

gravelor situaţii de degradare, denaturare a Mediului. 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa a marcat azi, 03 iunie 

2016, Ziua Mondială a Mediului prin expoziţia/concurs de 

fotografie ECOfotoARt, activitate aflată în Calendarul 

Activităţilor Educative Judeţene a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Bistriţa Năsăud, poziţia 2/12/A2, în cadrul proiectului 

judeţean de educaţie ecologică ECOcivica. 

De ce ECO? Pentru că eco (gr. Oikos) însemnă casă, 

gosodărie, mediu de viaţă, adică ceea ce dorim să promovăm 

curat, frumos, sănătos. 

DE ce foto? Pentru că am surprins în fotografie mediul 

nostru, proximitatea noastră: Şcoala, Localitatea, Biserica, 

Sufletul nostru. 

De ce ART?  pentru că “Natura este Arta lui 

Dumnezeu celui Veşnic” (Dante Aligieri). 

Elevii au fost provocaţi să surprindă omul frumos, moral, 

educat şi civilizat, care se bucură de o natură frumoasă, pe care o 

respectă, o ocroteşte şi o promovează.  

Expoziţia  cuprinde 213 fotografii, realizate de 154 elevi, 

din 14 şcoli ale judeţului nostru, coordonate de 53 cadre 

didactice. Există 3 secţiuni: 6-10 ani: 42 fotografii; 11-14 ani: 131 

fotografii; 15-19 ani: 39 fotografii. 

Au fost acordate 53 premii: 10 premii pentru grupa de varsta 6-10 ani, 32 premii pentru grupa de varstă 

11-14 ani şi 15 premii pentru grupa de vârstă 15-19 ani. 

 

Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu:  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud; 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa Năsăud; 

 Fundaţia Cercetaşii bistriţeni; 

 Palatul Copiilor Bistriţa; 

 SC Vitalia - Servicii pentru Mediu, sucursala BN. 

Doresc să adresez mulţumiri: 

 partenerilor noştri; 

 sponsorului nostru, SC Vitalia - servicii pentru 

mediu, pentru stimulentle oferite elevilor în valoare 

1600 RON. 

 conducerii şcolii, d-nei director, prof. Mia Şigovan şi 

d-nei director adjunct, prof. Ancuţa Mihaiu pentru 

susţinere şi încurajare; 

 tuturor elevilor pentru dorinţa lor de a evidenţia prin fotografie frumosul din natură şi cadrelor didactice 

coordonatoare care i-au încurajat pe aceştia să participle la acest concurs; 

 tuturor cadrelor didactice din şcoala noastră care au promovat Verdele, ca simbol al naturii pure, şi în special 

cadrelor didactice din echipa mea: prof. Elena Cosma, prof. Marinela Pop, prof. Florin Poienaru, prof. Monica 

Orban, prof. Mihaela Voivod, prof. Alina Petri, prof. Elena Borş, prof. dr. Andreea Rus, prof. Maria Pop. 

Semnat Verde!!!!! 

Coordonator activitate, prof. Dana Elena Moraru 

Proiecte de azi pentru mâine…  
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Evaluare sumativă, rândul I 

Chimie, clasa a VIII- a  

Cuprul 
Citiți cu atenție și rezolvați sarcinile de lucru! 

Timp de lucru 30 de minute. Se acordă 1p din oficiu. 
 

1.Completează spaţiile libere! 

În învelişul de electroni atomul de
 64

Cu (Z = 29) are ........  de electroni şi electronul distinctiv se 

află pe .................................... . În Tabelul Periodic cuprul face parte din perioada ............. de-

oarece are ............................. . 

Cuprul este un metal ductil, adică .................................................. . Cuprul este de culoare 

.................... . Cuprul are duritatea 3, deci este .............. şi densitatea 8,96g/cm
3
 fiind un metal 

.................... . Cele mai cunoscute aliaje ale sale sunt: bronzul (Cu-Sn) şi ................. (alcătuită din 

..............).         (3 puncte) 

 

2. Completează formulele lipsă şi stabileşte coeficienţii ecuaţiilor: 
........ + ....... → CuCl2        (1 punct) 

Mg + Cu(NO3)2 → .......... + ……..                    (1 punct) 

 

3. Rezolvă pe verso următoarea problemă.  

Ce masă de soluţie de azotat de argint (AgNO3) de conc. 10% reacţionează cu 12,8g Cu. Câţi moli 

de argint se obţin?           

                  (3puncte)  

4. Completează spaţiile libere din tabelul 

alăturat: 

Mase atomice: ACu=64, AN=14, AO=16,  

AH=1, AAg=108                 (1 punct) 

 

 

 

Evaluare sumativă, rândul II 

Chimie, clasa a VIII- a 

Fierul 

 
1. Completează spaţiile libere! 

Fier liber se găseşte în .................... . Fierul se găseşte sub formă de compuşi în minereuri. Două exemple de astfel 

de compuşi sunt ............................................. şi................................................... 

În nucleu atomul de  
 56

Fe (Z = 26) are................ protoni şi ............... neutroni.  

Fierul este un metal maleabil adică............................................................................. . 

Este bun conducător de ........................... şi ......................... Principalele aliaje ale fierului sunt ....... ................. şi 

........................... .                                              (3 puncte) 

 

2. Completează formulele lipsă şi stabileşte coeficienţii ecuaţiilor: 

.......+ ....... →  Fe3O4                    (1 punct)  

Mg + FeCl3 → ....... + Fe       (1 punct) 

 

3. Rezolvă pe verso următoarea problemă.  

11,2g Fe reacţionează cu soluţie de acid sulfuric 

(H2SO4) de concentraţie 4,9%. Câţi moli de hidrogen 

se degajă? Ce masă de soluţie de acid este necesară? 

             (3 puncte) 

4. Completează spaţiile libere din tabelul alăturat! 

Mase atomice: AFe=56, AS=32, AO=16, AH=1 

                                                                     (1 punct) 

Prof. Elena Cosma  

Substanţa Formula chimică 

Oxid de Cu(I)  

 CuSO4 

Azotat de Cu(II)  

 Cu(OH)2 

Carbonat de Cu  

Substanţa Formula chimică 

Clorură de Fe(II)  

 Fe(NO3)2 

Sulfat de Fe(III)  

 FeCO3 

 Fe(OH)3 

Didactica ştiinţelor… 

 



Scientia naturalis, pledoarie  pentru ştiinţele naturii 25 

 

 

Ştiinţele  la  clasele  primare … De ce? 
                                  

Obiectivul principal al disciplinei de învăţământ Științe ale 

naturii vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său, cu 

elementele componente, procesele şi fenomenele caracteristice, pre-

cum şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare.  

Competenţele şi capacităţile ce se intenționează a fi dezvol-

tate prin implementarea programei disciplinei Știinţe ale naturii se 

referă la înţelegerea şi valorificarea informaţiilor de natură ştiinţifică, 

relaţionarea în mediul natural şi social, la comunicare și studiu indi-

vidual privind natura. 

Potrivit opiniei mele, necesitatea studierii știintelor naturii 

este motivată de următoarele argumente :         

 - în primul rând, acestea au aplicații în orice moment în lumea în 

care trăim, chiar în jurul nostru. De exemplu, gravitația este o forță 

care guvernează Pământul, care face lucrurile din jurul nostru să 

coboare: ,,tot ceea ce urcă, trebuie și să coboare'' și pe care o studiază 

fizica. 

- în al doilea rând, biodiversitatea animală și florală, este studiată de 

biologie, care ne învață printre altele și să prețuim lumea în care 

trăim, să o protejăm,  să o menținem curată, să nu o  distrugem, să 

intrăm în armonie cu ea. 

- în  altă ordine de idei, tot ceea ce atingem sau vedem este constituit 

din atomi, pe care îi studiază chimia. Apa este molecula indispensa-

bilă vieții. Fără  apă, nu ar exista nimic, totul ar fi pustiu, n-ar fi 

viață.... 

Științele naturii, privite ca ansamblu, studiază viața  de aici, de 

pe pământ. 

Practic, prin predarea-învăţarea ştiinţelor naturii,  nu se urmăreşte doar o acumulare de fapte şi informaţii  

ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte (testate şi confirmate sau infirmate experimental), ci raportarea 

copilului la mediul în care trăieşte. 

În concluzie, prin argumentele expuse, consider necesară studierea știintelor de către copii. 

 

Prof. învățământ primar, Alina Maria Petri 

 

 

      Tabla  SMART  şi  în  şcoala  noastră… 
 

Laboratoarele din școala noastră sunt dotate cu table interactive. Iată 

avantajele utilizării acestor  mijloace didactice… 

 

 Vizualizarea imaginilor importate de pe internet, materiale infomative 

Power Point; 

 Accesarea unor site-uri de pe internet; 

 Evaluarea cunoştinţelor prin aplicarea unor teste cu caracter interactiv; 

Realizarea unor schiţe mai atractive,  care pot fi salvate în calculator; 

 Importul Clipart-urilor din galerie; 

 Scrierea cu diferite creioane de grosimi şi culori diferite; 

 Inserarea unor texte cu scriere de diferite culori; 

 Scrierea pe pagini liniate pentru limba română, clasa I; 

 Liniatura cu pătrăţele sau diferite pagini personalizate existente în ga-

lerie; 

 Interfață atractivă, modernă, intuitivă… 

 

Let‘s do  it  “SMART”! 

Prof. Dana Elena Moraru 

Didactica ştiinţelor…  
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                                Între  Religia  Ştiinţei  şi  Ştiinţa  Religiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa de astăzi este darul Domnului Iisus 

Hristos, a cultului și a culturii Bisericii Sale. Învățătu-

rile creștine au animat substanțial de-a lungul timpu-

lui idealurile oamenilor, începând cu zăbava dulce a 

apropierii și a părtășiei cu celălalt.. 

Dinamica împrietenirii perpetue cu semenii 

și cu natura, a păstrat secole la rând șansa schimbării 

la față a vechiului continent, a supraviețuirii nu nu-

mai prin cultură, ci mai ales - prin credința vie, că 

omul se transfigurează când întinde o mână de ajutor 

semenului său și dăinuiește frumos în conștiința se-

menilor, când construiește cu rigoare și cu vigurozita-

te respectând mediul, ca pe o creație divină.  

Creștinismul a avut așadar un rol crucial în 

așezarea bazelor civilizației europene, subliniind 

egalitatea dar și diferența oamenilor în fața Creatoru-

lui, armonia și responsabilitatea omului față de me-

diul în care trăiește.  

Din păcate, una dintre reacțiile puternice de tip cultu-

ral, chiar idolatru, a fost și iluminismul
1
- o manifesta-

re orgolioasă, puternic antropocentristă, care s-a opus 

fățiș culturii creștine. În sec. al XIX – lea,  se accen-

tuează ideea autonomiei omului față de Dumnezeu iar 

procesul ,,modernizării sociale” este marcat de ego-

centrism.  

Teoriile atee cu caracter științific ale lui 

Darwin sunt promovate cu obstinație, trecându-se în 

timp de la cercetare, la o educație și chiar la o religie 

darwinistă. Mai târziu, acestea au stat la baza unor 

ideologii precum comunismul și naționalismul ideo-

logizat, fascist, care au cauzat pierderea a milioane de 

vieți omenești. Indiferența față de Evanghelie (Vestea 

cea bună) a adus prigoană, iar prigoana a favorizat 

suferința și moartea.  

În aceste condiții, poate că nu ar fi lipsit de 

importanță să ne întrebăm, ce semnifică astăzi cultura 

și știința care interpretează darul și misterul vieții? 

Cum este finalmente înțeleasă acum legătura dintre 

știință și religie, în cadrul procesului educativ?  

Răspunsul, credem, poate fi găsit în modul 

în care instructorii și formatorii vor înțelege să-și 

însușească și să interpreteze mai ales - relevanța 

complementarității lor. 

Noi credem că prin Știință și prin Religie, 

descoperim realitatea existenței umane și a celei care 

o înconjoară și o influențează. Considerăm de aseme-

nea că nu mai este oportună cultivarea antinomică a 

celor două realități care se adresează omului, înțeles 

ca ființă formată din suflet și trup, în condițiile în 

care ,,ideile științifice folosite pentru respingerea 

credințelor creștine nu sunt pur științifice. Ele includ 

unele pre-judecăți metafizice. O realitate autentic 

fizică nu este o amenințare la adresa credinței crești-

ne.” 
2
 

Concluzionând într-un anumit fel, găsim că 

este potrivit ca elevilor - în abordare interdisciplinară, 

în cadrul disciplinelor sau în cadrul opționalelor inte-

grate - să li se împărtășească și relevanța învățăturilor 

creștine în dezvoltarea societății umane, într-un con-

text  actual în care politicile sociale ale 

secularismului și consumerismului sunt tot mai pu-

ternice. În tranziția care se dorește a fi instructivă și 

formativă, urmarea preceptelor creștine este cu sigu-

ranță binefăcătoare, și nădăjduim salvatoare din stag-

narea confortabilității mundane.   

 

Prof. drd. Ioan Florin Poienaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Promotorii Iluminismului au fost adesea considerați 

răspunzători de Revoluția franceză. Cu siguranță, 

epoca Iluminismului poate fi văzută drept o linie 

majoră de demarcație pentru apariția lumii moderne 

(însemnări din Iluminism, Wikipedia, enciclopedia 

liberă) https://ro.wikipedia.org/wiki/Iluminism, ac-

cesat la 02.02.2017  
2 Maica Magdalena, Cum comunicăm copiilor credința 

ortodoxă, Concorbiri, reflecții și alte sfaturi, Deisis, 

Sibiu, 2008, p. 230 

Transdisciplinaritate… 
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Despre  factorii  generatori  ai  culorii…. 

 

Lumea ne apare colorată datorită luminii. Observăm cu multă 

ușurință culorile obiectelor atunci când acestea  sunt sub incidența unei 

lumini artificiale sau naturale. Numim lumina solară lumină albă.  Dis-

pariţia intensităţii luminii atrage după sine dispariţia culorii obiectelor 

observate. Trebuie să știm că în natură există puţine culori pure. Majorita-

tea acestora sunt întâlnite într-o varietate de tente colorate.  

Apariția senzației de culoare este legată de trei componente im-

portante: razele luminoase, suprafeţele colorate și ochi.  

Perceperea corpurilor ca fiind colorate o realizează oamenii şi 

doar câteva animale. 

Mai jos discutăm despre lumină şi suprafeţele colorate. 

Referitor la natura luminii există teorii diferite generate de 

următorii fizicieni: Isaac Newton (1642-1727) care consideră că lumina 

este alcătuită din particule de materie care se propagă în spaţiu în linie 

dreaptă, Christian Huygens (1629- 1695) care creează premisele noţiunii 

de lungime de undă utilizată şi astăzi, James Clark Maxwell (1831- 1879) 

ce demonstrează experimental că lumina este radiaţie electromagnetică, 

Louis de Broglie (1892- 1987) impune dualismul corpuscul- undă, Albert 

Einstein (1879- 1955) atribuie şi el cuantelor caracter de particule în 1905. 

Spectrul vizibil se găseşte între 400- 800 de milimicroni. Culorile spectrului vizibil sunt ROGVAIV. Roşu, orange, gal-

ben, verde, albastru, indigo, violet.  Pe lângă dispersia luminii şi recompunerea luminii este un fenomen important. 

Legat de suprafaţa obiectului reflexia, refracţia şi opalescenţa sunt elemente importante în aparția culorilor. „Opalescenţa 

este un efect specific legat de trecerea luminii prin medii translucide, tulburi care descompun parţial lumina , reflectă culorile reci şi 

se lasă străbătute de culorile lui calde. Fenomenul poate fi uşor înţeles din exemplul lui Leonardo da Vinci. Fumul unui foc de 

lemne pare albăstrui dacă se profilează pe un fond închis şi brun dacă se profilează pe un fundal luminos. Explicaţia fenomenului 

este următoarea: prin mediile gazoase în care avem particule în suspensie, praf, etc., lumina traversează mai greu sau va fi respinsă 

de medii mai tulburi. În cazul fumului lui Leonardo, lumina diurnă s-a descompus parţial şi, în primul caz culorile reci ale spec-

trului au fost reflectate de fum, iar în celălalt caz, culorile calde au traversat fumul.” 

Bibliografie: Lăzărescu, Liviu, „Culoarea în artă”, Editura Polirom, 2009 (pp, 15-30) 

Prof. dr. Andreea Rus 
 

Medici  români  de  la  cumpăna  veacurilor  XIX-XX… 

Unul dintre acești minunați oameni este Victor Babeș (1854- 1926), mare bacte-

riolog și morfopatolog român. În îndelungata sa activitate, după studii la Viena și Budapesta 

a lucrat la Paris, în laboratorul marelui savant francez Louis Pasteur. Apoi, alături de Victor 

Cornil- prietenul lui Pasteur, a elaborat,  primul tratat de bacteriologie din lume, intitulat 

,,Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase”. Acest 

tratat, aproape in întregime contribuția sa, marturisită de marele savant francez Victor 

Andre Cornil într-o scrisoare adresată profesorului Nicolae Kaliendru i-ar fi putut aduce 

Premiul Nobel . Da, am fi avut un laureat al acestui prestigios premiu pentru medicină, dacă 

acea conjunctură a vremii nu i-ar fi fost potrivnică tânărului savant român , aflat la doar 31 

de ani( Dan Falcan, Victor Babeș și ,,Nobelul’’ ratat al României). Victor Babeș este si 

întemeietorul  școlii românești de microbiologie. Alte contribuții ale sale la dezvoltarea 

șțiințelor medicale au pus accent pe tuberculoză, lepră și vaccinare antirabică. Prin această 

vaccinare și nu numai,  a marcat și dezvoltarea medicinei  veterinare. În 1892 a publicat, 

împreună cu Gheorghe Marinescu și Paul Blocq un  ,, Atlas de Histologie patologică a 

Sistemului Nervos”. În anul 1893 a fost ales membru titular al Academiei Române, dar a 

fost și membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris și ofițer al egiunii de 

Onoare a Franței.                                                                      

             Gheorghe Marinescu (1863-1938) a fost un vestit medic român, specialist în neurologie. A fost, membru titular al Acad-

emiei Române și întemeietorul școlii românești de neurologie. 

A lucrat în laboratorul de Anatomie Patologică și Bacteriologie al lui Victor Babeș, ca preparator. Apoi și-a continuat studiile din 

1889 la Paris, unde va cunoaște alți medici renumiți ai vremii. Continuă să studieze între anii 1890 și 1896 în state ca Germania, 

Italia, Anglia și Belgia.  Și-a luat doctoratul în medicină la Paris în anul 1897 cu teza ,,Mâna suculentă in siringomielie” și a fost 

primul român care a susținut prelegeri la prestigioasa Universitate Sorbona, din Paris. După ce s-a întors în țară la Spitalul Pan-

telimon din  București conduce serviciul de boli nervoase și mai apoi este numit profesor la  clinica de boli nervoase a Facultății de 

Medicină  din București. De asemenea, Gh. Marinescu a realizat și primul film științific din lume, apreciat de însuși Auguste 

Lumiere, unul dintre părinții cinematografiei. Meritele sale în activitatea științifică i-au adus recunoașterea internatională, fiind ales 

în 1912 membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris. 

Bibliografie: 1)Cristian Petru, ,Babeș, părintele a 50 de microorganisme”,Jurnalul Național, 18 oct. 2004 (Jurnalul.ro); 

                    2)Dan Falcan,,Victor Babeș și Nobelul ratat al României”, Adevărul, 5 mai 2012 (Historia.ro); 

                    3)Eliza Zdru, ,,Vă amintiți de …Dr. Gheorghe Marinescu”, Adevărul, 12 aug. 2009; 

                    4)Mihai Mincan, ,,Gheorghe Marinescu: regizorul în halat alb”, Adevărul, 11 mai 2012; 

                                                                                                Prof. Monica Ioana Orban 
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Alfred Nobel  

(1833-1896) 

 

“Dacă am o mie de idei şi doar una se dovedeşte a fi bună, sunt mulţumit.” 

 

Alfred Nobel, cel care a iniţiat Premiul Nobel, dar şi cel care a inventat 

dinamita, s-a născut în oraşul Stockholm, Suedia, la 21 octombrie 1833. A fost un 

copil născut prematur, iar mai toată copilăria a fost bolnăvicios. A avut 3 fraţi: 

Robert, Ludwig şi Emil. 

A fost una dintre cele mai ilustre personalităţi ale secolului al XIX-lea. 

Invenţiile, viziunea şi generozitatea sa aveau să marcheze profund cursul şi 

dezvoltarea civilizaţiei umane. A fost un vizionar dar şi - poate într-o măsura mai 

mare - un Mecena în toată puterea cuvântului. A rămas un punct de referinţă, un simbol viu şi o sursă de inspiraţie pentru 

mulţi. Astăzi, numele său a rămas ataşat de cel mai râvnit şi prestigios premiu de pe mapamond, a cărui decernare 

continuă să fie cel mai important eveniment de gen din mediile politice, culturale şi ştiinţifice internaţionale. 

  Descoperirea dinamitei 

Fire deosebit de inteligentă şi pragmatică, tânărul suedez intuieşte valoarea şi importanţa explozibililor în 

diversele domenii de activitate ale proaspăt instalatei Epoci Industriale. Se apucă deci de cercetări asupra explozibililor, 

în paralel cu comercializarea nitroglicerinei, cel mai puternic explozibil al vremii, descoperit în anul 1847 de către 

Ascanio Sobrero. Experimentează şi combină noi formule ale puternicului exploziv lichid, încercând să creeze un tip de 

nitroglicerină cât mai stabil posibil, care să nu explodeze la cele mai mici mişcări. Cumplita explozie din anul 1864, de la 

propria fabrică de explozibili Heleneborg, din Stockholm, duce la moartea tragică a 5 oameni, printre aceştie aflându-se şi 

mezinul familiei Nobel, fratele lui Alfred, Emil. 

Alfred nu s-a lăsat doborât de primele insuccese din cariera sa, care se anunţa a fi una de excepţie. După ce 

autorităţile suedeze i-au interzis să mai facă experimente pe raza capitalei Stockholm, Alfred îşi amenajează un laborator 

în apropierea Lacului Malaren, o zonă izolată, fără aşezări umane. Afectat profund nu doar de moartea fratelui său, dar şi 

de miile de decese ale minerilor din întreaga Europă, care foloseau drept principal explozibil periculoasa nitroglicerină, 

Alfred Nobel îşi dedică toate eforturile descoperirii unui explozibil sigur şi eficient. 

Porneşte având ca material de bază tot nitroglicerina, căreia îi adaugă diferite tipuri de substanţe amelioratoare. 

Varianta norocoasă s-a dovedit a fi kieselgur-ul, numit şi diatomită (o rocă sedimentară silicioasă), pe care l-a amestecat 

cu nitroglicerina, transformând astfel periculosul lichid explozibil într-o pastă care ulterior s-a solidificat. Noua substanţă 

avea aceeaşi forţă de explozie devastatoare a nitroglicerinei, doar că era mult mai stabilă şi rezistentă la şocurile 

mecanice. Alfred Nobel a botezat-o, în premieră, dinamită şi a patentat-o în anul 1867. 

Pentru a-şi disocia numele de companiile anterioare legate de explozibilii periculoşi, Nobel insistă ca pe 

recipientele cu noul explozibil să fie inscripţionat iniţial cu sigla "Nobel's Safety Powder", fiind ulterior schimbat cu 

dinamită, termen ce-şi are originea într-un cuvânt din greaca veche care semnifică puterea, forţa (tot de aici avem şi 

termenul de dinamism sau, dacă vreţi, Dinamo...) 

Cu toate acestea, căutările şi cercetările sale în domeniu nu au fost stăvilite de succesul financiar, Alfred Nobel 

descoperind şi balistita, un compus chimic precursor al pulberilor explozibile din prezent, încă folosit la lansarea 

rachetelor. 

Spirit căutător, Nobel a contribuit şi la inventarea cauciucului arficial, a pielii artificiale şi a mătăsii artificiale. 

Până în momentul morţii sale din anul 1896, Nobel brevetase 355 de invenţii. 

 

Premiul Nobel - ultimul omagiu al unui geniu generos 

 
Evenimentul care a stat la baza creării Premiilor Nobel de astăzi a fost unul tragic şi personal, în egală măsură, 

pentru inventator. După ce fratele său Ludvig a decedat în anul 1888, în timpul unei vizite în Franţa, un jurnal franţuzesc 

de scandal a publicat, din greşeală, un necrolog din care reieşea că cel care murise era Alfred Nobel, pe care publicaţia îl 

condamnă pentru invenţiile făcute. Puternic marcat de titlul care afirma: "Negustorul Morţii a murit - Dr. Alfred Nobel, 

care s-a îmbogăţit descoperind mijloace fără precedent de a ucide alţi oameni, a murit ieri", Alfred Nobel a început tot 

mai des să se gândească la modul în care şi-l vor reaminti generaţiile viitoare. 

Pe data de 27 noiembrie 1895, în cadrul Clubului Suedezo-Norvegian din Paris, marele inventator avea să anunţe 

în public crearea premiului care-i va purta numele pe veci. Tot atunci şi-a citit testamentul, care stipula ca toată averea sa 

să fie transformată într-un fond de lichidităţi din care, anual, să fie răsplătite mari realizări în ştiinţă, precum şi eforturile 

Mari oameni de ştiinţă  
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făcute de o persoană pentru instalarea păcii pe planetă - indiferent de religia, naţionalitatea, rasa ori sexul celor ce 

înfăptuiseră aceste realizări. După ce şi-a plătit toate taxele, Nobel şi-a cedat integral averea administratorilor fondului din 

care aveau să fie răsplătiţi laureaţii de mai târziu. Era vorba de suma de 31.225.000 coroane suedeze, adică aproximativ 

250 milioane USD la nivelul anului 2008. 

Ulterior, premiul avea să fie divizat pe domenii precum literatură, fizică, chimie şi medicină. 

Premiul pentru pace este în continuare acordat persoanei sau societăţii care, în decursul unui an, întreprinde cele 

mai multe eforturi pentru dezvoltarea fraternităţii între oameni, luptă pentru reducerea cursei înarmărilor sau acţionează 

ca mediatori eficienţi în cadrul conflictelor armate. 

Astăzi, premiul Nobel este mult mai cunoscut decât omul care l-a înfiinţat şi i-a dat numele - un mare inventator 

şi savant al Epocii Industriale, ale cărui izbânzi ştiinţifice au permis crearea premiilor ce stimulează mai departe 

cunoaşterea şi aventura spiritului uman. 

            Bibliografie: 

-  Alfred Nobel - Omul. Dinamita. Premiile, 17 octombrie 2011, Nicu Pârlog, Descoperă. 

-  Un premiu spre iertarea unui păcat, 17 noiembrie 2012, Dan Cârlea, Ziarul Lumina. 

-  https://ro.wikipedia.org/ 

                                 Pintican Andrea, clasa  a VII-a B & prof. Elena Cosma 

 

 

Ştefan Micle 

(1817 -1879) 

Ştefan Micle este un pedagog şi un fizician român, profesor universitar 

la Iaşi. S-a născut în comuna Feleac, lângă Cluj, din părinţi săraci. La 8 ani 

hotărăşte singur să meargă la învăţătură la Cluj. Se înscrie deci la şcoala 

primară de pe lângă liceul călugărilor piarişti din Cluj.  

Absolvind cu nota eminent clasele primare, Micle se înscrie la liceu, 

dar  situaţia materială, nu se îmbunatăţeşte. Pentru a scăpa de peregrinajul 

zilnic dintre Feleac şi Cluj, se angajează mai întâi la un funcţionar clujean în 

schimbul întreţinerii, apoi ca ucenic la atelierul lui Raica, unde după cum e 

informat Istrati “timp de patru ani s-a ocupat cu lăcătuşeria, facerea puştilor, 

sabiilor şi ceasornicarie, precum şi cu turnătoria metalelor. În acelaşi timp era 

pus să lucreze la obiecte de lemn, astfel că se perfecţionează în stolerie şi 

strungărie’’. În astfel de  condiţii ajunge să absolve cu succes clasa a VI-a a liceului. 

Pentru cei câţiva ani ce urmează, datele despre Micle sunt nesigure, Istrati scrie 

că a urmat clasa a VII-a a la Bistriţa, apoi după cum spune Suciu, în 1839, “auzind de celebrul român, de Simion 

Bărnuţiu, care pe atunci era profesor de filozofie la şcoala din Blaj… a alergat și el la Blaj”. Aici s-a hrănit cu faimoşii 

tipai, pâinea pe care o împărţea mitropolia tot la câte cinci zile elevilor de liceu săraci şi merituoşi. 

1843- Termină Facultatea juridical din Cluj, cu nota “eminent’’.  

1848- Intră în oastea lui Iancu şi luptă ca  tribun  cu detaşamentul său între Cluj şi Someşfalău împotriva honvezilor pe 

care-i respinge. De aici pleacă la Sibiu, iar după ocuparea de trupele generalului revoluţionar Bem, este silit să treacă 

munţii, oprindu-se la Craiova.  Aici e arestat de ruşi, dar fiind recunoscut de un ofiter rus căruia îi reparase sabia la Cluj, 

este eliberat şi i se permite să rămână la Craiova, unde se întreţine lucrând într-un atelier de tâmplărie până ce în vara lui 

1849 se poate întoarce la Feleac. 

1850-  Primește o bursă şi se duce la Viena, unde se înscrie la politehnică. Aici, multumită îndemânării sale 

experimentale, ajunge să atragă asupra sa atenţia profesorului de fizica, care îl adăposteşte  chiar în localul Institulului de 

fizică.  

1855- Luându-şi diploma de inginer, refuză o ofertă de serviciu la căile ferate austriece şi se întoarce la Feleac, unde în 

anul urmator, primeşte invitaţia de a se duce ca profesor la Academia Mihaileană din Iasi. 

1859- Micle a fost numit profesor în martie şi şi-a început lecţiile în luna mai a aceluiaşi an. Ţinea lecţii de la clasa a V-a 

în sus. C.I. Istrati, care i-a fost elev la academia Mihaileană, îşi aminteşte de cabinetul lui Micle ca de ‘’un altar, pentru 

care am fi sacrificat cu mare plăcere orele noastre de nebunii spre a-l putea vizita’’. Micle ştia să-şi puna ştiinţa la 

dispoziţia unui public mai larg. El a deschis un curs liber de fizică, despre care V.A Urechilă, în cunoscuta sa carte 

‘’Istoria şcoalelor”, scrie: “In anii 1858-1859 se ţin la Iaşi primele cursuri libere  gratuite. Cel dintâi curs liber a fost 

inaugurat în ziua de duminica Tomii 1858 de către profesorul Ştefan Micle.  

1878- Din acest an rămâne profesor titular al catedrei de fizică până la moarte. În ultimii ani ai vieţii a fost şi directorul 

Şcolii de meserii din Iaşi. În această epocă el a dezvoltat şi o intensă activitate organizatorică, fiind câtva timp decanul 

Facultăţii de ştiinţe, iar vreme de opt ani rectorul Universităţii. 

Prof. Maria Pop 

Mari oameni de ştiinţă  

http://www.descopera.ro/stiinta/8867750-alfred-nobel-omul-dinamita-premiile
http://ziarullumina.ro/magazin/un-premiu-spre-iertarea-unui-pacat
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Din experienţa altora…. 

 Și în mișcarea browniană există un sens al progresului. Valeriu Butulescu Știința puțină îi face pe oameni pretențioși, în 

timp ce știința multă îi face modești. Leonardo da Vinci 
 

 Știința este cunoaștere organizată. Immanuel Kant 
 

 Științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările. Anton Pann 
 

 În lumea științifică, creditul îi aparține celui care convinge lumea și nu celui căruia îi vine prima dată ideea. Francis Darwin 
 

 Și în mișcarea browniană există un sens al progresului. Valeriu Butulescu 
 

 Știința însăși e putere. Francis Bacon 
 

 Știința înseamnă fapte, așa cum casele sunt făcute din pietre, știința este compusă din fapte, dar o grămadă de pietre și o 

colecție de fapte nu reprezintă neapărat o știință. Jules Henri Poincaré 
 

 Poate că etica este o știință care a dispărut din toată lumea, nu-i nimic, trebuie să o inventăm din nou.  
Jorge Luis Borges 

 

 Ştiinţa este magie care funcţionează.. Kurt Vonnegut 
 

 Ştiinţa: o lungă şi sistematică curiozitate. Andre Maurois 
 

 Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este oarbă. 
 Albert Einstein 

 
În rai, toţi marii fizicieni, se plictisesc de discuţii cu caracter ştiinţific şi Einstein propune 

să se relaxeze jucând o V-AŢI ASCUNSELEA! Erau acolo Newton, Arhimede şi Pascal 

Einstein, se pune primul şi începe să numere.Ceilalţi s-au ascuns, numai Newton stătea în spatele lui, în mijlocul unui 

pătrat cu latura de 1 metru. Einstein, strigă: GATA vin dupa voi. Cînd se întoarce, îl vede pe Newton în spate, şi-i zice, 

te-am vazut Newton, tu te pui data viitoare. 

Newton: Nu sunt Newton! 

Einstein: Ba bine că nu, te cunosc foarte bine, tu esti! 

Newton : Uită-te bine, la mine.  
Einstein: Termină cu prostiile, eşti Newton, nu te pot confunda.  
Newton: Sunt Pascal. 

Einstein : Termină…. 

Newton: Da sunt Pascal, pentru că 1N/metru pătrat = Pascal” 

 

Un fizician, un biolog şi un chimist mergeau la ocean pentru prima dată. 

Fizicianul a văzut oceanul şi a fost fascinat de valuri. A spus că vrea să facă nişte cercetări cu privire la dinamica fluidă 

a valurilor şi a intrat in apă. În mod evident, s-a înecat si nu s-a mai întors. 

Biologul a spus că vrea să cerceteze flora și fauna oceanului, astfel încât a intrat în apă. Nici el nu s-a mai întors. 

Chimistul a aşteptat vreme îndelungată, după care a notat următoarea observaţie: 

„Fizicianul și biologul sunt solubili în apa oceanului.” 

 

Un fizician, un inginer și un matematician călătoresc în acelaşi compartiment într-un tren prin Scoţia. La un moment dat 

văd o oaie neagră. 

„Aha, zice fizicianul, văd că în Scoţia toate oile sunt negre!” 

„Nu chiar, zice inginerul, se poate zice că unele oi scoţiene sunt negre.” 

„Ba nu, răspunde matematicianul, tot ce putem spune este că în Scoţia există cel puţin o 

oaie cu una dintre laturi negre!”        prof. Maria POP 

Ştiinţă şi amuzament  

Zâmbete 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Kurt+Vonnegut
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Andre+Maurois
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Albert+Einstein
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Ştiaţi că…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caleidoscop 

 
 Pasărea colibri este cea mai mică pasare din lume. Unele cântaresc mai puţin  

de 1 gram.       

 Peştii sabie au cea mai mare viteza de înot: 109 km/h. Cel mai încet înotator 

este căluţul de mare, care se deplasează cu o viteză de 0,16 km/h. 

 Rechinii au mirosul foarte bine dezvoltat și sunt capabili să detecteze un strop 

de sânge într-un milion de stropi de apă. Dacă se rănesc, se vindecă foarte 

rapid. Rareori rămân cu cicatrice şi sunt rezistenţi la tumori. 

 Scarabeul poate ridica un obiect de 800 de ori mai greu decât el. 

 Cel mai batrân arbore din lume are aproximativ 5000 de ani. Acesta creşte in 

Africa   răsăriteană şi este un baobab. 

 Cel mai înalt arbore de pe Terra se află în California şi atinge înalțimea de 

112,83 m. 

 Planta care creşte cel mai repede este bambusul. Într-o oră tulpina unui 

bambus poate creşte cu 2-3 cm, iar in 5 săptămâni poate ajunge la o înalţime 

de aproximativ 20 cm.  

 Planta cu cea mai mare floare este Rafflesia Arnoldi. Aceasta creşte în insulele Filipine. Floarea 

ei are circumferinţa de 3 m şi poate atinge greutatea de 10 kg. 

 Un om consumă anual de la 5 la 10 kilograme de sare (NaCl). 

 Sodiul şi potasiul alcalinizează sângele. Potasiul este tonic muscular, prevenind oboseala 

musculară. Îl întâlnim în grâu, orez, struguri, varză, fasole, ceapă, ulei de măsline, cartofi, pere, 

banane. 

 Magneziul are rol imunitar, în activitatea musculară, cardiovasculară, hepatobiliară, nervoasă şi în 

tratarea reumatismului şi a cancerului. 

 Fierul este constituent al hemoglobinei. Lipsa lui scade randamentul intelectual. Vitamina C 

favorizează absorbţia lui. 

 Zincul acţionează ca un adevărat „agent de circulaţie”. Controlează şi reglează procesele 

metabolice, activitatea enzimelor şi menţine integritatea celulelor. Catalizează diferite reacţii 

biochimice, este indispensabil în biosinteza proteinelor, are un rol important în menţinerea 

echilibrul acidobazic. 

 Un om, care cântăreşte 70 kg, conţine 50 kg de apă, 12 kg carbon, 2 kg azot, 1 kg calciu, 700 g 

fosfor, 175 g sulf, 170 g sare, 35 g magneziu, 21 g potasiu, 3 g fer etc. 

 Există 3 metale mai uşoare decât apa (au densitatea mai mică decât 1 g/cm
3
). Acestea sunt Li, Na 

şi K. Litiul este cel mai uşor metal având densitatea 0,53 g/cm
3
. 

 Ţiparul electric , care trăiește în apele Amazonului,este capabil să producă o descărcare electrică 

a cărei tensiune ajunge până la 600V . El poate omorî astfel alți pești sau poate paraliza un om sau 

cal.         

 Cea mai mare piatră de grindină a căzut în Kansas, S.U.A  ea avea diametrul de 19 cm și era cât 

un pepene  
 Primele calorimetre au fost imaginate de Lavoisier și Laplace și apoi perfecționate  de Berthelot . 

 Când faci foc, fumul se ridică datorită curenților de convecție. Când un vulcan erupe , se 

formează curenți de convecție foarte puternici, care aruncă spre cer parfumuri și cenușă. În anul 

1980 , muntele Sf. Helen din S.U.A a erupt, aruncând cenușă la o înălțime de 9 km formând un 

paravan împotriva luminii și a  căldurii solare . 

 In zilele toride, suprafețele șoselelor se înfierbântă atât de tare , încât aerul de deasupra lor 

strălucește.  

 Când se topesc, cuburile de gheată puse în băuturi  le răcesc. Acest lucru  se explică prin faptul ca 

pentru a  se topi cuburile de gheaţă absorb căldura lichidului , pe care îl răcesc. 

 Temperatura de topire și de fierbere a apei  se schimba dacă se dizolva sare în ea ?  Apa sărată 

îngheață la o temperatura mai scăzută și fierbe la o temperatura mai ridicata decât apa pură. Iarna 

se presară sare pe șosele pentru ca apa să nu înghețe. 

 Cu  apa sărată se gătește mai repede, fiindcă fierbe mai repede decât apa pură. 

 Hainele țin de cald, doarece aerul din ele este izolator termic. Așa cum pot ține de cald, hainele 

pot ţine și de răcoare.  În ţările calde oamenii poartă haine largi, care lasă aerul să circule . 
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