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Argument …
Anul trecut am participat la fazele naţionale ale olimpiadelor
de biologie si chimie. La biologie m-am clasat pe locul 16, iar la chimie
am obţinut menţiune specială.
Să participi la o olimpiadă nu este o chestie aşa de grea pe cât
cred unii. Dacă faci totul cu plăcere şi drag nu ţi se va părea nimic
complicat. Eu, personal, iubesc aceste două materii, biologia şi chimia.
Biologia este ştiinţa vieții, deci, studiază tot ce ţine de
organismele vii şi ne învață despre toate organele, ţesuturile şi celulele,
care, prin tot ceea ce fac, ne ţin în viaţă. Dacă o singură eroare este
produsă, sănătatea noastră are mult de suferit. Cred că fiecare om este
dator să ştie măcar puţină biologie pentru a-şi putea păstra corpul
sănătos, din respect pentru acesta.
Îmi place chimia pentru că studiază substanţa, adică tot ceea ce compune corpurile din jurul
nostru. Ea ne învaţă despre tot ceea ce noi nu vedem, dar ştim ca există la nivel microscopic. Mi se
pare foarte interesant cum se pot forma noi substanţe, cu proprietăţi diferite, din tot ceea ce avem deja.
Totodată, iubesc să torn dintr-o eprubeta în alta, să fac experimente şi să observ totul de pe margine.
Cred că în asta constă frumuseţea chimiei. După părerea mea, biologia şi chimia sunt două ştiinţe care
se aseamănă foarte mult, şi, probabil, de aceea îmi plac. În viitor mi-ar plăcea sa asist la noi
descoperiri în aceste domenii deoarece sunt mereu lucruri noi de aflat.
Pe de alta parte, o olimpiadă naţională este o experienţă minunată, chiar dacă trebuie să depui
nişte efort ca să ajungi acolo. Pe lângă faptul că înveţi o mulţime de lucruri interesante, vizitezi oraşe
noi şi, cel mai important, întâlneşti oameni care au aceleaşi pasiuni ca tine şi legi prietenii cu
persoane din toate părţile ţării, care probabil vor rezista în timp. De asemenea, rămâi cu amintiri
frumoase. Participarea la o olimpiada naționala înseamnă multă muncă şi efort în plus şi stat la
şcoală peste program, dar cred că toate acestea merită, chiar dacă nu eşti mereu răsplătit pe măsură
pentru asta, iar cazarea nu este întotdeauna excelenta.
O olimpiadă naţională este mai mult decât doar învăţat. Să fii olimpic demonstrează faptul
că aceasta nu este ,,generaţia căreia nu-i place să înveţe’’. Sper ca, în viitor, cât mai mulţi copii să
participe la olimpiade (in special de ştiinţe) pentru că au şansa de a avea nişte profesori excelenţi la
Gene 1.

Guzu Cristiana, clasa a 8-a B
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Ne mândrim cu ei!
L A U D A T I O….
Mărturisesc faptul că a scrie un Laudatio pentru d-na profesoară Elena
Cosma o fost o sarcină mult mai dificilă decât mă aşteptam. Despre activitatea domniei
sale, ca și despre distinsa sa personalitate este foarte delicat si in aceeaşi măsura dificil
a scrie căci e foarte greu a găsi cuvinte potrivite, dar cu conţinut suficient pentru a
descrie acest om minunat, frumos şi merituos…
Acest eveniment special din viaţa domniei sale la care asistăm cu emoţie,
pensionarea, mă determină să rezum în cele câteva rânduri, gândurile noastre frumoase,
a tuturor colegelor din Catedra de Ştiinţe…
Absolventă a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, secţia
chimie-fizică, astăzi a ajuns la 36 ani de activitate, dedicaţi şcolii şi prin excelenţă Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa.
Remarcabil profesor, d-na Elena Cosma, este una dintre personalităţile învăţământului bistriţean. O
dovedesc rezultatele deosebite pe care le-au obţinut elevii domniei sale la diverse concursuri şi olimpiade şcolare şi
orientarea profesională a multora dintre ei spre ştiinţe, respectiv chimie. Dar mai ales, e foarte frumos şi
impresionant cum generaţii de elevi o admira şi îşi amintesc la superlativ despre dascălul şi omul Elena Cosma. Nu
uităm că a fost modelul uman şi profesional pentru mulţi colegi, pentru mine personal, cu siguranţă…
Vasta şi complexa sa activitate desfăşurată cu abnegaţie şi pasiune, ţinuta academică, seriozitatea şi
conştinciozitatea cu care şi-a îndeplinit misiunea de dascăl, atitudinea calmă şi căldura sufletească, comportamentul
impecabil, buna colegialitate, respectul pe care i-l poartă elevii, colegii, colaboratorii nu trebuie uitate, ci evidenţiate
acum la ceas aniversar…
Mulţumim d-nei profesoare că a fost alături de noi şi o dorim mereu aproape şi în continuare… sufleteşte,
suntem convinşi că aşa va fi…Îi dorim sănătate şi flori multe în buchetul vieţii, bucurii alături de frumoasa domniei
sale familie!
Prof. Dana Elena Moraru & Catedra de Ştiinţele naturii, cu stimă!

OLIMPICII noştri…

An şcolar 2016/2017
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premiul special la Concursul de Chimie „Raluca Râpan”, etapa naţională, eleva Guzu Cristiana prof. coordonator Cosma Elena;
premiul I la Olimpiada de Biologie, etapa județeană și participare la etapa națională, eleva Guzu Cristiana - prof. coordonator
Moraru Dana;
premiul II la Concursul de Chimie „Raluca Râpan”, etapa judeţeană, eleva Guzu Cristiana - prof. coordonator Cosma Elena;
menţiune la Concursul de Chimie „Raluca Râpan”, etapa judeţeană, eleva Chiş Roxana - prof. coordonator Cosma Elena;
premiul II la Concursul de Chimie „Raluca Râpan”, etapa judeţeană, eleva Sima Mario - prof. coordonator Cosma Elena;
mențiune la Olimpiada de Biologie, etapa județeană, elevul Sima Mario - prof. coordonator Moraru Dana;
menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, eleva Moldovan Ovidiu - prof. coordonator Pop Maria;
menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, eleva Chiş Roxana - prof. coordonator Voievod Mihaela;
menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, eleva Guzu Cristiana - prof. coordonator Voievod Mihaela;
Premiul II pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul judeţean de reviste şcolare - prof. coordonator Moraru Dana;
Premiul I la Concursul Național de Fizică aplicată “Universul Einstein” cuprins CAEN 2017, elevul Moldovan Florentin prof. coordonator Pop Maria;
Premiul special la Concursul Național de Fizică aplicată “Universul Einstein” cuprins CAEN 2017, elevii Racoţi Diana şi
Dascălul Daniel - prof. coordonator Pop Maria;
Premiul special la Concursul Național de Fotografie ”Frumosul prin ochi de copil”, cuprins in CAEN 2017 - prof. coordonator
Moraru Dana;
Premiul III la Concursul Național de Protecția Mediului “Și gestul tău contează!” cuprins CAEN 2017, elevul Cornea Cristian
- prof. coordonator Moraru Dana;
premiul special la Concursul Național de Protecția Mediului “Și gestul tău contează!” cuprins CAEN 2017, elevul Budăcan
Darius - prof. coordonator Moraru Dana;
premiul special la Concursul Național de Protecția Mediului “Și gestul tău contează!” cuprins CAEN 2017, elevele Chiș
Roxana și Mastan Ioana - prof. coordonator Moraru Dana;
Premiul I pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul regional Science4you, secţiunea publicaţii, înscris în CAERI 2017prof. coordonator Moraru Dana;
Premiul I la Concursul ”Ia atitudine” din cadrul concursului de educație antreprenorială, cuprins in CAERI 2017- prof.
coordonator Moraru Dana;
Premiul III la Concursul regional Arbori pentru viitor, cuprins in CAERI 2017, eleva Șerban Moișan Karina - prof.
coordonator Moraru Dana;
Premiul III la Concursul județean „Dă la reciclat pentru un Pământ curat!”, CAEJ 2017- prof. coordonator Moraru Dana;
Menţiune la Concursul regional Science4you, înscris în CAERI 2017, elevul Iliş Cristiana, - prof. coordonator Pop Maria;
Premiul de popularitate la Concursul regional Science4you, înscris în CAERI 2017, elevul Petrina Ştefan - prof. coordonator
Pop Maria;
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Lucrări prezentate la Concursul
„Prieteni necuvântători. Amiciţie necondiţionată” DoodleArt din cadrul proiectului judeţean
“Prin artă devenim mai creativi, mai buni”.
Coordonator, prof. dr. Andreea Rus

Butta Clara, clasa a VII-a
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Ştiinţele vieţii
Din ce motiv unele vietuițuitoare au sângele „albastru”?
Diversele specii de caracatiţe pot trăi în medii
cu temperaturi foarte diferite, de la -1,8 grade Celsius
la peste 30 de grade.
Ceea ce le conferă puterea de a se adapta este
C
capacitatea lor de a menține aprovizionarea cu sânge a
țesuturilor, chiar la temperaturi joase, când această
H
activitate este, în mod normal, mult diminuată. Iar
această capacitate se datorează sângelui lor „albastru”.
În sângele caracatițelor, transportul oxigenului este
I
realizat de un pigment de culoare albastră,
hemocianina, care le permite să trăiască și la
M
temperaturi foarte joase ale apei mării.
Un grup de cercetători din Germania, a studiat modul în care se realizează aprovizionarea cu
sânge
a
țesuturilor
la caracatițe, la temperaturi apropiate de punctul de îngheț al apei.
I
Cercetătorii au comparat proprietățile hemocianinei la specii de caracatițe care trăiesc în medii diferite –
în apele antarctice, în zona temperată și în apele calde. Au constatat că, la specia antarctică,
E
hemocianina este diferită genetic și funcţional de formele acestui pigment întâlnite la speciile de
caracatițe din apele calde și temperate. Hemocianina speciei antarctice are însușiri care facilitează
eliberarea oxigenului în țesuturi la temperaturi sub 0 grade Celsius.
Caracatițele sunt, în general, specii care nu migrează, ci se deplasează pe fundul mării, doar în
scurte perioade din viața lor putând migra pe verticală, în
straturi de apă de la diferite adâncimi. Acest lucru înseamnă,
după cum au explicat cercetătorii, că aceste animale nu pot
scăpa de condițiile ambientale dificile, ceea ce le obligă să se
adapteze, sub presiunea selecției naturale. Deosebirile în
funcționarea hemocianinei reprezintă o adaptare fiziologică
esențială, care le permite acestor nevertebrate să își mențină
viața aerobică (un metabolism ce implică oxigenul) chiar în
condiții în care aprovizionarea cu oxigen a țesuturilor este, în
mod normal, dificilă, din
cauza
temperaturilor
joase.
Hemocianina
reprezinta o proteină care conține doi atomi de cupru, care se leagă reversibil
cu o moleculă de oxigen. Hemocianina dezoxigenată este incoloră, iar prezența
oxigenului îi confera o culoare albastră. Ea transportă oxigenul în hemolimfa
(sângele nevertebratelor) unor moluște și majoritatea artropodelor.
Webgrafie: www.zooland.ro; www.wikipedia.org;
Isip Răzvan, clasa a VIII-a D

Focurile vii. Torţele veşnic aprinse ale României
Judetul Buzău se poate lăuda cu câteva minuni
naturale care atrag turişti din toate colţurile ţării şi chiar de
peste hotare. Pe lângă spectaculoşii Vulcani Noroioşi de la
Berca, există aşa-numitele “Focuri vii”, fenomene naturale
care mai pot fi admirate doar în Turcia, Asia, Australia si
Statele Unite.
În România aceste fenomene naturale pot fi întâlnite în
exteriorul arcului carpatic şi în bazinul Transilvaniei, însă
focurile cele mai “vii” care ard ca nişte torţe veşnic aprinse
pot fi admirate în două locuri: în comuna Lopătari aproape
de satul Terca, din judeţul Buzău şi la Andreiaşu, în
Focşani. Acest miracol al naturii nu este, însă, şi o enigmă
pentru ştiinţă. Fenomenul se produce datorită emanațiilor
de gaze naturale. Prin procesul de frecare cu solul (dar şi
datorită razelor solare), acestea se aprind.
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Aditivii alimentari …. pericolul E-urilor…
Aditivii sunt substanțe chimice adăugate (intenționat sau nu) în alimente în cursul procesului
de procesare și producție, cu scopul de a le spori aroma, gustul, pentru a le îmbunătăți aspectul și
pentru a le prelungi termenul de valabilitate. Există mai multe categorii de aditivi alimentari ce
C
servesc diferitelor scopuri: îndulcitori artificiali, coloranți, corectori de aciditate (aceștia fie cresc, fie
scad aciditatea produsului), corectori de gust și miros, conservanți (întârzie alterarea
H
alimentelor), antioxidanți (reduc oxidarea alimentelor la contactul cu aerul) și mulți alții (în total 25 de
categorii). Aditivii alimentari sunt marcați prin litera E, ceea ce semnifică faptul că sunt aprobați spre
a fi folosiți în Europa (după ce au fost testați minim 6 ani).
I
Potrivit rapoartelor organizaţiilor internaţionale, mortalitatea în rândul populaţiei globului,
cauzată de consumul alimentelor îmbogăţite cu substanţe artificiale, se afla pe locul al III-lea, după
M
consumul de droguri şi medicamente şi după accidentele de circulaţie.
Conform raportului Comisiei Naţionale de Oncologie din 2000, în România cancerul era întro creştere alarmantă şi se estimează că această afecţiune va deveni în scurt timp "boala mileniului III.
I
Chiar dacă nu au fost descoperite în totalitate cauzele acestei boli ucigătoare, cercetătorii au reuşit să
contureze trei dintre acestea: poluarea, tutunul şi alimentaţia (conținutul de aditivi). Cea din urmă,
E
potrivit unor studii recente, pare a fi una dintre cele mai importante cauze ale apariţiei cazurilor de
cancer.
Majoritatea produselor din comerț au în compoziția lor aditivi. Câțiva dintre cei mai
frecvent întâlniți aditivi suntː
 E 211 (benzoatul de sodiu) este folosit ca antiseptic, conservant alimentar şi pentru a masca gustul unor
alimente de calitate slabă; se mai adaugă în băuturile răcoritoare cu aromă de citrice, lapte, produse din carne,
produse de brutărie şi dulciuri; provoacă urticarie şi agravează astmul.
 E 330 (acidul citric) produce afecţiuni ale cavităţii bucale (afte) şi are acțiune cancerigenă. Se găseşte în cele
mai multe sucuri care se află în comerţ.
 E 951 (aspartamul) este un îndulcitor des folosit şi poate fi sursa a peste 70 de tipuri de boli. Este întâlnit în
guma de mestecat, produse zaharoase și băuturi răcoritoare. Pe termen lung, prin scăderea imunităţii, consumul
în exces de aspartam expune la gripă, boli de plămâni, infecţii urinare şi intestinale.
 E 104 (Quinoline Yellow) este folosit în rujuri, produse pentru păr, parfumuri și o largă gamă de medicamente.
Este un colorant galben pentru îngheţate, dropsuri, prafuri de budincă. Provoacă dermatite.
 E 250 (nitritul de sodiu) produce boli cardio-vasculare. Este interzis în multe ţări. Este cu precădere utilizat în
stabilizarea culorii roşietice a cărnii conservate (fără nitrit, hot dog-ul şi pastrama ar arăta gri) şi dă o aromă
caracteristică. Industria cărnii justifică utilizarea nitriților pentru efectul lor inhibitor asupra dezvoltării
bacteriilor producătoare de toxină botulinică.
Orice aditiv alimentar obţinut pe cale chimică trebuie privit cu prudenţă! ATENŢIE la etichetele
produselor! Uită-te întotdeauna ce cumperi! Gândeşte-te mai întâi la sănătatea ta şi apoi la plăcerea de a mânca!!! Dacă
nu faci abuz de aditivii chimici, dacă îi alegi pe cei inofensivi şi îi eviţi pe cei declaraţi riscanţi, dacă optezi în cât mai
mare măsură pentru alimentele naturale, mâncare, conserve şi sucuri făcute în casă, ai siguranţa că vei reduce riscul de a
contacta o boală din cauza E-urilor.
Webgrafie: http://www.sfatulmedicului.ro
Moldovan Florentin, clasa a VIII-a C

Flăcările vii de la Lopătari
Înălţimea lor variază între 20 de centimetri şi un metru, în
funcţie de presiunea gazelor naturale din interior şi de bătaia vântului.
Chiar dacă se întâmplă să se mai stingă în timpul ploilor, ele se reaprind.
De aici li se trage practic şi numele de “focuri vii” – pentru că ard în
permanenţă, chiar şi iarna.
Noaptea, focurile vii sunt şi mai spectaculoase, flăcările galben-roşiatice
putând fi observate de la distantă.

Rezervaţia de la Andreiaşu de Jos
Cel mai extins câmp de focuri vii, atât ca suprafață, cât și ca
debit de metan se găseşte în Subcarpaţii Vrancei. La Andreiașu de Jos, încă
din 1973 a fost înființată o rezervație geologică. Înălțimile flăcărilor variază foarte mult aici, la fel și intensitatea lor,
ajung până la 50 cm. Fiind o regiune expusă seismic, localnicii au observat că, în timpul cutremurelor, focurile vii au
înălțimi de peste 2 metri.
Webgrafie: http://blog.hotelguru.ro/informatii-despre-focurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/
Prof. Elena Cosma
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REACTIA NUCLEARĂ

este un proces studiat de fizica și chimia nucleare care constă din ciocnirea

nucleilor atomici între ei, sau cu o particulă elementară rezultând astfel nuclee atomice noi cu proprietăți
diferite de nucleele atomice inițiale. Se pot enumera reacțiile de fuziune sau fisiune nucleară.

Fisiunea nucleară
Să considerăm un sistem alcătuit din Terra şi o
rachetă, cu cele două lucruri legate prin intermediul
gravitaţiei. Dacă avem în vedere faptul că e nevoie de o
anume energie pentru a desprinde racheta de la sol,
atunci numim energie de legătură cuantumul de energie
necesar separării complete a rachetei de Pământ .
Similar, în lumea nucleelor atomice, energia de legătură
este dată de cantitatea de energie necesară pentru
separarea completă a protonilor şi neutronilor, denumiţi
colectiv nucleoni.

Fuziunea nucleară
Încă de când Einstein a demonstrat echivalenţa masei şi
energiei, fizicienii au exprimat masa de repaus a particulelor, precum
protonii, neutronii şi electronii, în unităţi de energie. Două unităţi de
măsură utilizate în acest scop sunt electron-voltul (eV) şi
vărul său
- milionul de electron-volţi (MeV). Folosind aceste
unităţi de măsură, iată despre ce cifre discutăm: masa de
repaus a protonului este egală cu 938.272 MeV, iar masa de
repaus a neutronului este egală cu 939.566 MeV. Energia de
legătură a deuteriului este în jur de 2 MeV. Iar energia de
legătură a tritiului este în jur de 8 MeV. Astfel că la intrarea în
sistem avem în total 10 MeV. Energia de legătură a heliului
este de 28 MeV, iar neutronul liber are zero energie de
legătură. Scăzând cei 10 MeV din 28 MeV, rezultă că fiecare
reacţie de fuziune este însoţită de eliberarea a 18 MeV de
energie.
Randamentul este foarte bun, numai că există o
problemă. Aducerea protonilor din deuteriu şi tritiu suficient de aproape astfel încât să fuzioneze sub acţiunea forţei
nucleare tari este un lucru extrem de greu realizabil pe Terra. Vorbim de energia care alimentează Soarele şi toate
celelalte stele, numai că în cazul acestora gravitaţia enormă menţine "combustibilul nuclear" la locul său în timp ce
temperaturile extrem de mari imprimă nucleelor o viteză suficientă pentru a înfrânge repulsia electrică dintre ele. Dacă
am putea construi în laborator o stea în miniatură - un
micro-Soare, atunci am fi foarte aproape de a găsi o soluţie
pentru problemele energetice ale planetei noastre. Şi deşi
acest deziderat nu a fost încă atins, s-au înregistrat
continuu progrese. Există un izotop al heliului, heliul-3,
similar tritiului. Acesta ar putea substitui tritiul în reacţia
descrisă anterior, cu aceleaşi rezultate sub aspect energetic.
Care ar fi diferenţa? Diferenţa constă în faptul că se
estimează că pe suprafaţa Lunii există aproximativ 1 milion
de tone de heliu-3, uşor de exploatat. 25 de tone ar fi
suficiente pentru a satisface în proporţie de 100% nevoile
energetice ale SUA pentru un an întreg. Iar 25 de tone este
din întâmplare şi încărcătura maximă suportată de o navetă
spaţială
Webgrafia:https://ro.wikipedia.org/wiki/Reacție_nucleară
Pop Claudiu, clasa a VIII-a B
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Efecte negative ale radiaţiei…
Cu toate că sunt inodore şi invizible, radiaţiile nucleare pot avea consecinţe extrem de grave
asupra sănătăţii omului, putând chiar provoca decesul în câteva ore. Efectele radiaţiilor nucleare asupra
omului depind de câţiva factori foarte importanţi:
cantitatea de radiaţii primită de victimă, locul care a
fost iradiat şi vârsta persoanei expuse.
Expunerea de scurtă durată la radiații duce
la arsuri. De asemenea, anumite afecțiuni cauzate de
radiații sunt asociate cu iradierea. Expunerea pe termen lung duce la cancer si mutații genetice grave.
Iradierea se produce în etape, pe o perioadă de timp
nedeterminată. Radiațiile distrug celulele corpului
uman, cele mai vulnerabile fiind celulele tractului
intestinal și cele din măduva oaselor. În prima fază
de iradiere, o persoană are stări de greață, vărsături,
febră și dureri puternice de cap. În faza a doua, organismul este foarte slăbit și are alte efecte secundare precum căderea părului, hipotensiune sau căderea
imunității. În cazurile de iradiere puternică, decesul
survine chiar în 2-3 săptămâni.
Cele mai mari dezastre nucleare…
Energia nucleara este una dintre cele ieftine surse de energie din lume. În prezent, aproape
14% din electricitatea mondială provine de aici. Cu
toate acestea, marile dezastre nucleare din istorie au
făcut ca multa lume să privească cu teamă și neîncredere centralele nucleare. Iată care sunt cele mai
mari accidente din istoria nucleara, potrivit Discovery News:
Webgrafie:
http://www.anpm.ro/ro/efectele-radiatiilor-asuprasanatatii-oamenilor

Fulgerele











Cernobîl: acesta a avut loc în nordul Ucrainei,
F
în 26 aprilie 1986. Este considerat, la ora actuală, cel mai mare din istorie. Accidentul s-a
I
produs atunci cand reactorul cu numărul 4 a
suferit o explozie catastrofală a cazanelor aflate sub presiune de abur, în timpul unui expeZ
riment. In jur de 200 de oameni au fost contaminați, iar 32 au murit la trei luni de la accident. Numărul morților se va situa între 9.000
I
si 33.000, până în 2050, din cauza radiațiilor
ulterioare și a contaminării care continuă să fie
C
o problema;
Fukushima: celălalt accident nuclear major
al istoriei este cel provocat de cutremurul
A
din 11 martie 2011, din Japonia; clasificarea
accidentului nuclear este de la nivelul 5 la
7;
Kyshtym: un accident nuclear a avut loc pe 29
septembrie 1957, în Rusia, în apropierea munților
Urali; acesta este clasat la nivelul 6 ce înseamnă „Accident serios”;
Three Mile Island: a avut loc în 28 martie 1979, în
statul american Pennsylvania; a fost clasat la nivelul 5;
aproape 140.000 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele după acest incident;
Windscale Pile: tot un accident nuclear de nivel 5, cel
de la Windscale Pile, din Marea Britanie, reprezintă cel
mai grav dezastru nuclear cu care s-au confruntat Europa de V. Pe 10 octombrie 1957, miezul primului reactor
a luat foc, cu o eliberare de material radioactiv.
Sidor Maria, clasa a 8-a B
http://sanatate.acasa.ro/boli-7/efectele-radiatiilor-asupraorganismului-uman-151200.html

globulare

Fulgerele globulare sunt fenomene ce aper în urma unor descărcări electrice
din timpul furtunilor în atmosferă. Acestea au forma unor globuri luminoase cu mărimi ce variază de la dimensiunea unui bob de mazăre până la un diametru de câtiva
metri care durează mai mult decât un fulger obișnuit și în final explodează lăsând în
urmă un miros puternic de sulf.
Primul cercetător care a descris științific acest fenomen a fost G. W.
Richman care a încercat să măsoare energia transportată de un astfel de fulger în
timpul unei furtuni și a fost ucis. Dar acest fenomen rămâne parțial misterios deși a
fost observat de diferiți savanți manifestându-se diferit, ca de exemplu ciocnindu-se de
o clădire și explodând. Existența acestui fenomen misterios s-ar putea datora unor radiații de tipul microundelor, energia nucleară, antimateria, iar o ipoteză recentă ar fi siliciu care arde după ce a fost vaporizat de trăsnet, iar după impactul cu pământul lasă o dîră de particule încărcate electri, ioni. Un grup de cercetători
australienei cred că asemenea ioni se pot acumula pe partea exterioară a unor suprafeţe izolatoare cum ar fi geamurile
care pot crea un câmp electric ce poate străbate sticla și pot disloca electroni din moleculele de aer înconjurătoare
eliberând fotoni care crează acele sfere luminoase. Se pere că N. Tesla ar fi reușit să producă fulgere globulare în mod
artificial și că ar fi un fenomen rar datorat electricității naturale.
Deși mulți oameni relatează că au observat prezența unor fulgere globulare cu dutara până la 20 secunde,
explicația exactă a formării acestora rămâne încă un mister.
Webgrafie: https://www.dzr.org.ro
Voievod Cristina, clasa a VI-a A
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B

TRITONUL

D O B RBiomagia
OGEAN

Tritonul dobrogean (Triturus
dobrogicus) este cea mai mare specie de
triton de pe teritoriul României.
Numărul de exemplare ale acestei
O
specii însă este tot mai redus,
tritonul dobrogean fiind înscris
L
în Cartea Roșie a Vertebratelor
din România, ca specie
O
periclitată.
Tritonul
dobrogean
G
este o specie de salamandră,
răspândită în apele Dunării și în
I
țări precum Austria, Bosnia și
Herțegovina, Bulgaria, Croația,
Republica Cehă, Ungaria, Moldova,
E
România, Serbia, Slovacia și Ucraina. Habitatul
său îl constituie pădurile, stepele și pășunile din zonele cu
climă temperată, cât și apele (râuri, fluvii, lacuri, mlaștini) din aceleași regiuni.
Încadrarea tritonului dobrogean pe lista de specii amenințate cu dispariția este
cauzată, în principal, de reducerea habitatului său.
În România, tritonul dobrogean este răspândit din zona subcarpatică până în
cea de câmpie, fiind întâlnit în apropierea apelor, întrucât este o specie de triton
predominant acvatică.
Dimensiunile tritonului dobrogean sunt cuprinse între 13 și 18 cm. Are trupul zvelt,
capul alungit și o creastă dorsală de dimensiuni reduse. În cazul masculului, creasta dorsală
capată dimensiuni impresionante în perioada de reproducere, fenomenul fiind valabil și
pentru creasta caudală. Coloritul tritonului dobrogean este deosebit. Trupul său cafeniu este
presărat cu pete de culoare neagră. Partea ventrală are un colorit ce variază de la galben la
portocaliu-roșiatic și este acoperită de o puzderie de puncte negricioase. Bărbia sa este albă,
în timp ce gușa este neagră, acoperită cu pete albe.
Tritonul dobrogean este o reptilă cu un meniu variat din care nu lipsesc insectele artropode, râmele ori
limacșii și chiar și alți tritoni! Larvele de triton se hrănesc, de regulă, cu mormoloci, insecte, viermi și larve de
insecte.
Tritonul dobrogean se împerechează în lunile de
primăvară, din aprilie până în mai, în mediul acvatic (de
regulă, în ape stătătoare, precum mici lacuri ori bălți).
Împerecherea propriu-zisă este precedată de un ritual
nupțial, realizat de mascul. Femela triton dobrogean depune
un număr impresionant de ouă (până la câteva sute) pe
suprafața plantelor acvatice, dintre care însă doar foarte
puține se vor dezvolta. Explicația constă în existența unei
mutații genetice, care se manifestă frecvent.
În perioada octombrie - martie, tritonul dobrogean
se ascunde sub pietre, buturugi ori în mlaștini și hibernează.
De regulă, se întoarce an de an în același loc de
împerechere. Speciile aparținând genului Triturus, din care
face parte și tritonul dobrogean, au capacitatea de a-și
regenera membrele amputate. Această abilitate este valabilă
în special în cazul membrelor posterioare și descrește odată
cu înaintarea în vârstă.
Tritonul dobrogean este crescut și în captivitate, în calitate de animal de companie, însă fenomenul nu este
foarte răspândit, în mare parte din cauza numărului tot mai mic de exemplare existente în sălbăticie.
Webgrafie:
http://www.animale.ro/reptile/tritonul-dobrogean-partea-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triton
Moldovan Patricia, clasa a V-a C

I

Specii
ocrotite
prin lege…
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Biomagia

SUNĂTOAREA

B

Sunătoarea (Hypericum perforatum)
I
sau pojarnița este o plantă erbacee perenă înaltă
de 0,20-1m. Ea crește începând din câmpie până
O
în zona montană superioară, fiind mai abundentă
în zonele deluroase. Rădăcina sa intră în hibernare
L
iarna, pentru ca din ea să răsară primăvara o nouă
tulpină.Tulpina este aeriană, dreaptă, ramificată în
O
partea superioară, ușor lemnoasă în partea de jos,
prevăzută de-a lungul ei cu două muchii. Frunzele
sunt ovale, pe margini și pe față având mici
G
puncte negre. Florile sunt numeroase și au 5
petale galbene, cu punctulețe negre, și cu stamine numeroase. Înflorește din iunie până în septembrie.
I
Sunătoarea este recomandată în afecțiuni digestive, agitație psihomotorie, atacuri de panică, stări
depresive, insomnie etc.
E
Planta este consumata sub diferite forme (infuzii, tinctură, pliculețe de ceai, plantă uscată,
capsule) și este frecvent asociată cu valeriana, o altă plantă cu efecte benefice asupra stării psihice.
Ceaiul de sunătoare este consumat pentru ameliorarea bunei dispoziții și pentru odihnă. În plus, purifică
pielea și are o influență pozitivă asupra stomacului. Ceaiul sau tinctura de sunătoare acționează foarte lent, dar
când este utilizat în mod constant are un efect durabil.
Bibliografie:
Ovidiu Bojor, "Ghidul plantelor medicinale și aromatice de la A la Z”, editura Fiat Lux
www.wikipedia.org
Ce se întâmplă, doctore?
Boca Raluca, clasa a VI-a A
pro-sănătate.com

ROUA

CERULUI

Roua cerului (Drosera rotundifolia) este unica plantă
carnivoră din România. Specie ocrotită, ea poate fi admirată în turbăriile
muntoase, majoritatea astăzi aflate în rezervații naturale. Populează tinoavele cu
mușchi de turbă de la Timovul Mohos, Poiana Stambei, Sâncrăieni Ciuc.
Roua cerului este o plantă erbacee mică, insectivoră, perenă, hidrofită
din familia droseracee (Droseraceae). Are frunzele circulare, roșiatice, dispuse
în rozetă bazală, acoperite pe fața superioară și marginal cu peri glanduliferi
măciucați în vârf, a căror secreții lipicioase strălucesc în lumina soarelui ca
picăturile de rouă (de unde și denumirea populară).
Are o tulpina floriferă scapiformă, simplă, erectă. Florile sunt mici, albe, dispuse
într-o cimă scorpioidă; caliciu este tubulos și campanulat. Corolă este alingitobovată; androceul are 5 stamine cu antere extrorse, iar gineceul are un ovar
superior. Înflorește în lunile iunie-august. Fructul este o capsulă. Semințele sunt fusiforme, galbene-deschis,
lungi până la 2 mm.
Planta consumă aproximativ 50 de insecte pe an. Perii glandulari se încolăcesc în jurul insectei, până când
aceasta se sufocă, după care este digerată cu ajutorul unor enzime proteolitice. Procesul digestiei poate dura
câteva zile, însă la sfârșitul acestuia din insectă rămâne doar scheletul chitinos.
În folclorul românesc, planta mai poartă și numele de “iarba fierului”, datorită proprietăților sale, despre care se
spune că sunt capabile să desfacă orice lacăt.

Specii
ocrotite
prin lege…

Bibliografie:
Constantin Pârvu. Universul plantelor. Editura ASAB, 2006
Vera Carabulea. Dicționar botanic. Cele mai cunoscute plante din flora
României. Editura Ametist 92, 2007.
Prof. Emilia Ioana Leuca
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Ştiinţe şi tehnologie…

Chimie, Biologie, Tehnologie si pietre preţioase
E
D
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„Învăţaţii nu rămân acolo unde nu se face deosebire între o piatra preţioasa şi o bucata de
sticlă” sau „Nu tot ce luceşte e diamant” spun vechi proverbe româneşti.
Sunt multe comparaţii între carbon şi siliciu, de exemplu aşa cum viaţa pe Terra este bazată
pe chimia carbonului, se presupune că pe alte planete viaţa este bazată pe chimia siliciului. Dar e doar
o ipoteză ştiinţifico-fantastică… neverificată încă. Materialul următor prezintă o comparaţie între
pietrele preţioase pe bază de carbon şi cele pe bază pe siliciu.
C şi Si sunt componente de bază ale bijuteriilor - pietre preţioase (nestemate). Astfel,
carbonul se găseşte sub formă de diamant (C) dar şi sub formă de combinaţii (carbonat de calciu –
perle, corali, acid succinic C10H16O - chihlimbar). Siliciul formează pietre preţioase doar sub formă
de combinaţii: oxid de siliciu - SiO2 sau silicaţi.
Unele mineralele, care au o calitate corespunzătoare, sunt folosite ca nestemate – pietre
preţioase (diamantul, chihlimbarul, cuarţul); din punct de vedere al calităţii, sunt diferenţiate după
gradul de transparenţă, puritate, culoare, mărime sau modul de şlefuire. Din punct de vedere al
compoziţiei chimice, pietrele preţioase se clasifică astfel: - elemente nemetalice (diamant C, moisanit =
diamant sintetic, C) - Oxizi simpli sau micşti (cuarţ - SiO2, corindon Al2O3 cu varietăţi rubin,
crisoberil BeAl2O4, cu varietăţi alexandrit) - carbonaţi (rodocrozit MnCO3) - fosfaţi (apatit
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) - silicaţi (beril, cu varietatea acvamarin, smarald, heliodor, beril roşu; jad
(jadeit si nefrit) - mineraloide (chihlimbar = acid succinic)

Diamantul reprezintă forma alotropică a carbonului
cristalizată în sistemul cu simetrie maximă, sistemul cubic.
Valoarea diamantelor este dată de:- greutate se măsoară
în carate (1 carat = 0,2 g),- puritate,- culoare,- modul de şlefuire a
faţetelor.Unele diamante sau pietre preţioase prezintă incluziuni
străine (impurităţi) în masa cristalului, ceea ce le creşte valoarea.

L

În 1970 s-au produs primele diamante artificiale de
calitate. Teoretic, orice material bogat în carbon, inclusiv zahărul
şi alunele pot fi transformate în diamante, în condiţii speciale de
reacţie.

G

Diamantul se transformă spontan în grafit- Diamantul
este cel mai dur mineral care se găseşte pe Pămât.

I

Aprecierea diamantelor se face în funcţie de cei 4 C: colour (culoare), cut (tăietura), clarity
(claritate) şi carat (greutate). Identificarea diamantelor include verificarea durităţii, a indicelui de
refracţie, a luciului şi conductivităţii termice.

O

C
Ă

Transformarea diamantului în grafit la temperatura camerei şi la presiune ridicată este un fenomen
spontan, dar în condiţii obişnuite nu se observă. Diamantul este o fază mult mai densă decât grafitul şi
formarea acestuia necesită presiuni foarte mari; prin
procedee conduse la temperaturi ridicate şi în
prezenţa unor compuşi cu rol catalitic, se obţin
cantităţi mari de diamante comerciale, utilizate
ca material abraziv în industrie. La temperaturi şi
presiuni mari (1800°C şi 70 kbar). Se pot
sintetiza şi diamante de calitatea pietrelor
preţioase, dar procedeele respective sunt
economice.

În unele ţări, diamantele şi alte pietre preţioase sunt
tratate termic, sau radioactiv, cu scopul de a le îmbunătăţi
calităţile optice. De exemplu, la încălzire sau iradiere, ametistul
se transformă în citrin. Nu toate ţările impun etichetarea
corespunzătoare a nestematelor, cu precizarea tuturor
tratamentelor la care acestea au fost supuse.
Mină de diamante din Rusia
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Perla naturală (mărgăritarul)

este o
nestemată produsă de unele scoici, cu duritatea de 3,5 – 4, şi
reprezintă o combinaţie dintre CaCO3 - carbonat de calciu şi o
substanţă organică proteică complexă numită „conchiolină”.
Cristalele de CaCO3, sub formă de aragonit şi calcit, determină
luciul perlei prin fenomenul de interferenţă a luminii. Culoarea
perlei este determinată de temperatura şi calitatea apei în care a
trăit scoica şi variază de la albă la galben, roz, cenuşiu sau negru.
Perlele se formează sub cochilia unor moluşte în
principal stridii şi midii - ca şi reacţie naturală a organismului lor
împotriva iritării produse de unele corpuri străine, în special
diverşi paraziţi sau nisip. Stratul de aragonit CaCO3, cunoscut ca
sidef, este secretat in jurul corpului iritant, in straturi, formând
perla solidă. Lumina reflectata de aceste straturi succesive de
sidef produce un luciu/irizaţie caracteristica cunoscut sub numele
de "orientul perlei". La perlele de cultură, un corp străin este
introdus sub cochilia moluştei pentru a produce formarea perlei.
perlele sunt lacrimile lui Dumnezeu. Perle naturale noi nu prea se
mai găsesc, sau sunt extrem de rare, aproape 100% din perlele de pe piaţă sunt de perle de cultură.
Exista perle artificiale? Desigur, ele se fac din plastic, acoperit cu o substanţa care conţine solzi
de peste mărunţiţi şi pot arata foarte bine, dar luciul lor dispare rapid.
Cum ştiu că perlele sunt naturale? Pentru a verifica dacă o perlă este naturală, atinge suprafaţa
cu muchia unui dinte sau alt material dur, dacă suprafaţa obţinută este aspră - perla este mai mult ca sigur
naturală, iar dacă este fină - mai mult ca sigur perla respectivă este o imitaţie.
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Chihlimbarul

este o piatră preţioasă galbenă, transparentă cu forme de translucide, de
O
origine organică (C10H16O; acid succinic) mai precis provine din răşină fosilă. Unele zăcăminte de
chihlimbar prezintă incluziuni străine (insecte, frunze, microorganisme). 260 milioane de ani se apreciază a
fi vârsta chihlimbarului!
L
În 1716, ţarul Petru cel Mare a primit cadou fin partea regelui Prusiei un „obiect” de artă deosebit,
aşa numita „Sala de chihlimbar” În timpul celui de-al doilea război mondial, „bijuteria” a dispărut, însă
G
fragmente din sala de chihlimbar au fost reconstruite şi expuse la „Palatul de iarnă” din Sankt Petersburg.
La noi în ţară se află o colecţie unică de chihlimbar, în comuna Colţi, jud. Buzău, localitate renumită prin
I
subsolul bogat în roci cu chihlimbar, dar şi prin măiestria oamenilor de a prelucra această minunată bogăţie
a naturii.
C
Toate aceste pietre preţioase şi semipreţioase
reprezintă un simbol al puterii, bogăţiei, dar mai ales al unui
Ă
gust rafinat şi sunt purtate la toate vârstele sub forma de
bijuterii. Se spunea pe vremuri ca ,,Bijuteria este o arta de
a combina aspecte din toate celelalte arte”. Acest lucru
este valabil şi astăzi, dar se adauga şi metode din multe alte
tehnologii de vârf (sudura cu laser şi cu argon, gravare cu laser,
turnare cu inducţie de gaz inert, ţintuirea pietrelor la microscop,
microscultura sub lupă etc.)
Chiar şi cu aceste metode moderne, realizarea unei bijuterii nu
este deloc un proces simplu, ci o înlănţuire de etape tehnologice foarte
minuţioase ce implică atât cunoştinţe de tehnologia sudurii şi a
metalurgiei, mecanica fina, lăcătuşerie, adică o îmbinare între tehnologie,
chimie, fizică şi alte domenii ale ştiinţei.
Bibliografie:
C.Rabega si Rabega - Chimie generala, EDP Bucureşti
T.Negrila L.I.Doicin, G.Vasile - Chimia pietrelor preţioase si a metalelor preţioase, Ed. Art Grup Editorial 2007
prof. Mirela Mişca
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Gânduri, impresii…

De ce FIZICA?

VIII-a B

Fizica este ştiința fundamentală care studiază
proprietățile și structura materiei, formele mișcării ei și
legile generale ale fenomenelor naturii anorganice,
precum și transformările reciproce ale acestor forme de
mișcare. Obiectivul fundamental al fizicii este de a
înţelege transformarea materiei şi a energiei. Fizica ne
ajută pe fiecare dintre noi pentru a percepe lumea din
jurul nostru și de ce se întâmplă anumite lucruri în
natură.
De-a lungul timpului, fizicienii, în ciuda
încercărilor lor de a cunoaște și de a explica toate
aceste transformări, au răspuns unor ȋntrebări
fundamentale din domenii diverse ca medicina, ştiinţa
materialelor, dar și din industrie. Câteva dintre marile
personalități și descoperirile lor în domeniul fizicii au
fost: gânditorul grec Arhimede care a exprimat în mai
multe lucrări descrieri corecte cantitative ale mecanicii
și hidrostaticii; Einstein a formulat teoria relativității,
unificând spațiul și timpul într-o singură entitate,
spațiu-timp; Anders Celsius a studiat aurorele boreale
și a explicat acest fenomen pentru prima dată prin
magnetismul terestru, el inventând gradele Celsius;
Isaac Newton a enunțat principiile mecanicii, a
formulat legea gravității universale, a separat lumina
albă in culori, a propus teoria propagării luminii,
explicând totodată efectul Lunii în producerea mareelor
și succesiunea echinocțiilor; Pascal a avut contribuţii în
numeroase domenii ale ştiinţei, precum construcţia
unor calculatoare mecanice, consideraţii asupra teoriei
probabilităţilor, studiul fluidelor prin clarificarea
conceptelor de presiune şi vid; James Prescott Joule
verifică principiul conservării şi transformării energiei,
iar Kelvin a devenit faimos prin teoria temperaturii
absolute, calcularea vechimii Pământului și conceperea
primului telegraf care a traversat Atlanticul.
Pe mine mă fascinează fizica deoarece se află
printre științele cu care te întâlnești zilnic involuntar și
care mă învață lucruri absolut incredibile care au fost
descoperite de mari oameni. Şi ei la momentul
respectiv au fost atrași spre această știință şi au dorit să
facă lumii
cunoscute anumite
aspecte greu de
explicat. Au rămas
astfel, în istorie
datorită contribuţiei
la binele
umanității.
Pop Moldovan
Răzvan, clasa a

Despre
BIOLOGIE…
Argument…
Elevule, tu ai pătruns vreodată în lumea
biologiei?
Nu?! Atunci ţi-o voi prezenta eu!
Biologia este o materie foarte importantă, care
ne învaţă despre mediul înconjurător şi despre
numeroasele specii de vieţuitoare. Este una dintre
materiile mele preferate, deoarece învăţăm multe
lucruri interesante care pe viitor ne vor ajuta.
Materia este distribuită astfel:
Clasa a V-a – Botanica
Clasa a VI-a – Zoologia
Clasa a VII-a – Anatomia, fiziologia
şi igiena corpului uman
Clasa a VIII-a – Ecologia
Botanica este ştiinţa care se ocupă cu studiul
plantelor. Zoologia se ocupă cu studiul animalelor.
Anatomia, fiziologia şi igiena omului ne ajută să ştim
ce conţine corpul nostru, cum funcţionează şi cum să
ne ferim de îmbolnăvirea acestuia. Ecologia este ştiinţa
care studiază vieţuitoarele în mediul lor de viaţă.
Ecologia nu înseamnă protecţia mediului, dar aceasta
este mai eficientă dacă se bazează pe cunoştinţe de
ecologie.
În laboratorul de biologie vei găsi unele
obiecte, precum: microscopul optic cu ajutorul căruia
analizăm probe, mulaje, videoproiector, tablă Smart,
planşe, atlase, cărţi, etc.
Biologia alături de celelalte ştiinţe ne învaţă
despre fenomenele naturii, să gândim logic şi să putem
avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce se petrece
pe Terra.
Unii copii de clasa a V-a, când se vor întâlni
pentru prima dată cu acestă materie vor spune că este
grea, dar, după părerea mea, dacă înveţi şi eşti atent în
timpul orelor vei reuşi să înţelegi acestă disciplină.
Ramurile biologiei care mi-au plăcut cel mai
mult sunt anatomia şi fiziologia, deoarece am învăţat
cum funcţioneză organismul nostru şi care este baza
funcționării lui. Am rămas foarte impresionat că toate
funcţiile vitale sunt coordonate de creier.
Aşadar, vă îndemn, elevilor, să învăţaţi
biologia şi ştiinţele ei auxiliare pentru a vă îmbogăţi
cunoştinţele şi poate pentru a vă găsi profesia, în cazul
în care sunteţi pasionaţi de ştiinţe.
Sima Mario Robert, clasa a VIII-a B
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Gânduri, impresii…
al unei echipei de gimnastică, unde am fotografiat și
filmat diferite exerciții pentru a le atașa lucrării.
Școala s-a terminat, iar concursul se apropia .
Lucrarea a fost terminată și avea și o prezentare power
point. Ziua mult așteptată a venit. Eram în sala unde
trebuia să-mi prezint lucrarea împreună cu ceilalți
concurenți, fiecare dintre ei având diferite proiecte sau
machete cu experimente fizice. Concursul a
început, iar eu așteptam cu emoție să-mi aud numele
pentru a prezenta lucrarea. În sfârșit am fost chemat și
am mers în fața juriului. M-am prezentat și am început
să îmi prezint lucrarea. Îmi era frică ca nu cumva să mă
încurc, dar totul a decurs bine și prezentarea mea a luat
sfârșit, fiind mulțumit de cum am vorbit despre
subiectul despre care am scris.

Emoţiile unei
Medalii de Aur….
Concursul naţional de fizică
aplicată ,,UNIVERSUL EINSTEIN”, 2017
Totul a început la o obișnuită oră de fizică.
După ce a terminat de predat, doamna profesoară a
întrebat dacă sunt doritori care să participe la un
concurs de fizică. Am ridicat mâna curios, iar ea mi-a
explicat despre ce este vorba. Trebuia să concep o
lucrare de fizică despre o temă discutată la clasă.
Împreună am decis să scriu despre pârghii, mai precis
despre cele ale corpului uman.
Am început să caut materiale potrivite pentru
lucrare. Doamna profesoară le-a selectat pe cele mai
potrivite, iar în scurt timp aceasta a fost gata. De
asemenea am participat alături de ea la un antrenament

A doua zi a avut loc premierea. Când s-a ajuns
la categoria gimnaziu nu mai puteam aștepta ca să fie
oferite premiile, sperând că voi lua și eu măcar o
mențiune. Au trecut mențiunile, premiul III și premiul
II. O tăcere mare s-a așternut în sală. În acele clipe
auzeam fiecare bătaie a inimii. În gândul meu îmi
ziceam că sunt în afara clasamentului. Îmi părea rău
atât pentru mine cât și pentru doamna profesoară,
gândindu-mă că am lucrat degeaba pentru acest
concurs. Brusc, mi-am auzit numele meu urmat de un
ropot de aplauze. Credeam că visez. Îmi ziceam că mi
s-a părut că mi-am auzit numele. După o clipă am
realizat că ce se întâmplă e cu adevărat real. Nu mai
puteam de bucurie. Din dreapta și stânga auzeam
,,Bravo!” și ,,Felicitări!”. M-am dus să-mi iau premiul,
dar încă nu îmi venea să cred că am câștigat medalia de
aur. Am fost felicitat de tot juriul și de doamna
profesoară căreia îi datorez totul și căreia îi mulțumesc
că a fost alături de mine și m-a sprijinit în această
reușită.
Moldovan Florentin, clasa a VIII-a C
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2018 , Anul European al Patrimoniului
Inițiativa privind desemnarea anului 2018 ca
An European al Patrimoniului Cultural face obiectul
unui raport care va fi supus votului plenului
Parlamentului European până la sfârșitului anului în
curs, existând posibilitatea ca statele membre,
inclusiv România, să beneficieze de sprijin financiar,
logistic și de imagine în cadrul unor acțiuni culturale
ample care se vor desfășura la nivelul Uniunii
Europene în 2017 și 2018.
În calitate de raportor pe acest subiect din
partea Comisiei pentru Cultură și Educație a
legislativului european, Mircea Diaconu a prezentat
această inițiativă în cadrul unei întruniri
interparlamentare care a avut loc la Bruxelles.
“Vom încerca să argumentăm faptul că
istoria noastră, a popoarelor europene, este una
comună. Liantul principal al Uniunii Europene nu îl
reprezintă nici moneda EURO, nici Schengen, nici
fondurile UE. Toate acestea sunt consecințele unei
culturi comune, care transcende frontierele geografice
și economice”, a arătat eurodeputatul român.
„Protejarea și promovarea patrimoniului sunt
esențiale pentru supraviețuirea Uniunii, dar și pentru
supraviețuirea noastră ca civilizație, și nu doar ca
roboți consumatori. Diferența dintre un robot și o
ființă o dau cultura și educația, care oferă identitate și
superioritate ființei,” a menționat vicepreședintele
Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului
European.
Referindu-se la faptul că „nicio cultură nu
este mai importantă sau mai mare decât cealaltă”,

Mircea Diaconu a făcut apel la reprezentanții
parlamentelor naționale să sprijine acțiunile care vor
fi cuprinse în programul Anului European al
Patrimoniului Cultural, pentru ca statele membre „să
etaleze, pe parcursul unui an întreg ceea ce ne
reprezintă, ceea ce ne unește”, iar Uniunea Europeană
să se prezinte în 2018 drept „un spațiu de conlucrare
coerentă și activă”.
Între măsurile propuse prin raportul
eurodeputatului Mircea Diaconu se află creșterea
gradului de finanțare, însă nu în detrimentul
subprogramelor deja existente în cadrul programului
Europa Creativă, încurajarea statelor membre de a
căuta și forme alternative de finanțare, implicarea
sporită a societății civile și în mod special a tinerilor.
2018 a fost desemnat ca An European al
Patrimoniului Cultural ca urmare a adoptării de către
forul legislativ european, în septembrie 2015, a
raportului intitulat “Către o abordare integrată a
patrimoniului cultural european”, elaborat de Mircea
Diaconu.
Prof. Dana Elena Moraru

Sursa: http://infopuls.ro/2016/10/21/2018-anuleuropean-al-patrimoniului

Aflată la a 59-a ediție, Olimpiada Internațională de Matematică se întoarce, în 2018, în România.
Cluj-Napoca organizează anul acesta cea de-a 6-a ediție românească a concursului pornit în 1959 din Brașov și
devenit astăzi cea mai mare și prestigioasă competiție din domeniul științelor – peste 1000 de participanți din
120 de tari.




Organizatori:
La nivel național: Guvernul României – Ministerul
Educației Naționale;
Societatea de Științe Matematice din Romania;
Academia Română – Institutul de Științe Matematice;







La nivel local:
Inspectoratul Școlar Județean Cluj;
Consiliul Județean Cluj;
Primăria Municipiului Cluj-Napoca;
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.



Sursa: http://www.cs.ubbcluj.ro/ubb-si-facultatea-de-matematica-si-informatica-coorganizatori-aiolimpiadei-internationale-de-matematica-2018-cluj-napoca-3-14-iulie/
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Sondaj…din lumea ştiinţelor

Ne place fizica?
Sondaj de opinie, clasa a VII-a
1. Îți place fizica? De ce?
2. Ți-ar plăcea să fie examen din fizică la evaluarea
națională? (în loc de L. Română sau Matematică)
3. Ai învăța mai mult la fizică dacă ai da examen din
aceasta?

pentru mine ar fi mai interesant și mai plăcut să fie
fizică în loc de matematică; da, în loc de matematică.
1 răspuns POATE..fără argument.
13 răspunsuri NU Argumente: este grea, necesită
atenție și îndemânare; nu cred că m-aș descurca;
fizica nu este la fel de importantă ca Româna sau

Aplicat la 28 elevi de clasa a VII -a, sondajul a
obținut următoarele rezultate:
Întrebarea 1)
17 răspunsuri DA. Argumente: este logică; doamna
profesoară știe să facă ora în același timp interesantă,
amuzantă și serioasă; înveți lucruri interesante care te
pot ajuta în viață; este ușoară, are legătură cu
matematica, materia mea favorită; chiar te ajută în
viață; este interesantă; este interesantă, mi-am lărgit
bagajul de cunoștințe generale, am aflat multe despre
mediul înconjurător; profesoara ne explică bine și
este foarte înțelegătoare; este o materie logică și
interesantă; învățăm lucruri noi; aflăm cum
funcționează diferite dispozitive, instrumente, cum se
petrec anumite fenomene despre care nu știam nimic
iar doamna profesoară predă foarte bine și clar; învăț
lucruri noi și facem experimente interesante;
6 răspunsuri NU PREA. Argumente: profesoara
predă bine dar fizica nu este pentru mine; este o
materie
oarecare
pentru
mine;
este
plictisitoare( materia nu profesoara) are legătură cu
matematica și mie nu îmi place; lucrurile se complică
față de clasa a VI-a și dacă ai pierdut o lecție gata cu
notele bune; nu prea o înțeleg, deseori învăț mecanic;
îmi place partea cu fenomenele, funcționarea
diferitelor dispozitive dar nu-mi pace partea cu
problemele.
5 răspunsuri NU. Argumente: este un fel de
matematică complexă și grea; nu prea înțeleg
problemele; este dificilă; nu o înțeleg; nu o găsesc
interesantă și nu îmi va fi de folos în slujba pe care o
voi practica cu plăcere ( MEDIC!)
Întrebarea 2)
14 răspunsuri DA Argumente: nivelul la care
învățăm Română și Matematică este exagerat de
inutil. Fizica este mai utilă decât funcțiile sintactice;
este mai ușoară; să fie împreună cu matematica;

Matematica; nu mă axez pe așa ceva.
Întrebarea 3).
21 răspunsuri DA. Argumente: ar fi viitorul meu în
joc; aș învăța mult mai mut; îmi face plăcere; pentru
o notă bună la examen; oricum îmi place și aș învăța
și dacă nu s-ar da examen;considerabil mai mult;
vreau note bune la examen; doar în perioada
examenului, cât să nu pic examenul; examenul este o
etapă importantă în cariera mea;
2 răspunsuri POATE...fără argumente.
5 răspunsuri NU. Argumente: deja învăț cât trebuie;
învăț cât pot și sper să nu dau examen din fizică; nici
așa nu învăț cu plăcere;
Rezultatele sunt mulțumitoare, FIZICA ar avea de
câștigat dacă la liceele de un anumit profil s-ar
introduce examenul din fizică, și evident și elevii ar
avea de câștigat. Dureros este cu câtă vehemență
o ”reneagă” un elev care vrea să devină medic! Nu
știe cât de mult va avea nevoie de ea
și câte
examene va da din fizică, nu a auzit de optică
medicală, aparatură medicală. Din păcate părinții cred
că doar cele două materii de examen sunt importante,
și insistă doar asupra acestora și asupra notelor bune
și nu asupra unui învățat constructiv şi pe cultura
generală. În gimnaziu se învață ABC -ul FIZICII și
CHIMIEI.
Prof. Pop Maria
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Tehnologie şi contemporaneitate…
Descoperiri ş tiinţifice recente
Cercetătorul care a creat o
formă de viaţă artificială…
Un cercetător a reușit una dintre cele mai
spectaculoase performanțe din domeniul științei: a creat
o formă de viață artificială în laborator. După ce acesta a
adăugat bazele nucleotidice X și Y la alfabetul genetic
natural al bacteriei E. coli,ADN-ul a generat noi
proteine. În centrul întregii vieți pe Pamant se află
molecula de acid dezoxiribonucleic (ADN). Din diferite
combinații ale bazelor nucleotidice al ADN-ului, adenina
(A), citozina (C), guanina (G) și timina (T), vin diferitele
expresii genetice ale unei ființe vii. Însă se pare că mai
există loc și de altele.În 2014, biologul Floyd Romesberg
și echipa lui de la Institutul de Cercetare Scripps din
California au extins alfabetul genetic natural pentru a
include un X și un Y într-o tulpină de bacterii E. coli.
Acum, ei au dus acest proiect mult mai departe.În acest
nou studiu, Romesberg și colegii lui au demonstrat modul
în care tulpina lor parțial sintetică de E. coli poate procesa
instrucțiunile din bazele sale nucleotidice suplimentare X
și Y pentru a genera noi proteine. Este pentru prima dată
când o celuă a recunoscut o proteină folosind altceva decât
G, C, A sau T. Din fericire, Romesberg și echipa lui nu au
intenția de a folosi cercetarea pentru a provoca un fel de
explozie de forme noi de viață, hibride. După cum a
declarat cercetătorul, bazele nucleotidelor sale X și Y nu se
pot lega cu bazele naturale ale ADN-ului. În plus, aceste
organisme sintetice nu ar supraviețui în afara unui
laborator.
De altfel, trebuie să fim foarte atenți și precauți
când vine vorba de manipularea vieții. Oricum, ar fi puțin
pobabil ca organismele semi-sintetice ale lui Romesberg să
perturbe viața de pe Pământ, dar ar putea avea un impact
asupra dezvoltării inteligenței artificiale. De exemplu, ar
putea ajuta la crearea unor roboți cu corpuri parțial
biologice.

Descoperire accidentală pentru
utilitatea dioxidului de carbon…
Oamenii de știință de la Oak Ridge National
Laboratory din Tennessee au reușit să transforme dioxidul
de carbon direct în etanol, din greșeală, așa cum s-au făcut
multe descoperiri științifice importante. Echipa lucra la o
metodă de a transforma CO2 în etanol, dar cercetătorii
erau convinși că acest procedeu va necesita mai mulți pași
și catalizatori. Se pare că aceștia s-au înșelat, iar sistemul
descoperit e surprinzător de simplu.
Oamenii de știință au creat o serie de țepi de
cupru și carbon de dimensiuni nanometrice, montați pe o
suprafață de silicon, iar o picătură de azot este așezată pe
fiecare dintre țepi. Când structura este expusă la dioxid de
carbon și la o încărcătură electrică slabă, o reacție în lanț
are loc și procesul de combustie este inversat, astfel că ,
gazul este transformat în etanol lichid. Dacă tehnologia
bazată pe o asemenea descoperire este introdusă la scară
largă, ar putea oferi o soluție viabilă pentru bateriile
utilitare, precum cele vândute de Tesla.

Pământul va avea,
timp de câteva secole , un al doilea
satelit…
Se pare că, pentru o perioadă de timp, Luna
nu va mai fi singurul corp celest care înconjoară
Pământul. Asta deoarece , astronomii au detectat un
asteroid de mici dimensiuni care orbitează în jurul
planetei noastre. Acesta nu este un satelit precum
Luna, oamenii de știință referindu-se la el drept cvasisatelit. Corpul respectiv orbitează în prezent în jurul
Pământului, în timp ce planeta noastră se rotește în
jurul Soarelui și va fi prezent în următoarele secole.
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Tehnologie şi contemporaneitate…

Denumit 2016 HO3 de către cercetători, acesta se
află, de fapt, pe o orbită în jurul Soarelui. Dar în timp ce
efectuează mișcarea sa anuală, satelitul încercuiește și
planeta noastră. Din câte se pare, distanța dintre el și
Pământ este mult prea mare pentru a-l putea numi satelit
natural, însă reprezintă un exemplu interesant de cvasisatelit.
Asteroidul are un diametru cuprins între 40 și 100
de metri, iar în jumătate din timpul necesar unei orbite
complete, acesta se află mai aproape de Soare decât de
Pământ. Orbita cvasi-satelitului este una înclinată, fapt
care i-a determinat pe experții din cadrul NASA să
compare deplasarea sa în jurul planetei noastre cu un dans.
În cazul în care ar lovi vreodată Pământul, un corp de
asemenea dimensiuni ar putea distruge un oraș de mari
dimensiuni. Pe parcursul anilor, corpul se va afla la
distanțe variate față de Pământ, însă niciodată na va reuși
să se apropie sau să se îndepărteze prea mult, grație forței
de gravitație. Mai exact, distanța maximă va fi de 100 de
ori mai mare decât cea față de Lună, iar distanța minimă va
fi de 38 de ori mai mare. Prin urmare, 2016 HO3 nu va
reprezenta vreodată o amenințare pentru planeta noastră.

Un fluviu de fier topit se ascunde în
adâncurile planetei noastre…

În
cadrul
conferinței
anuale American
Geophysical Union, ce a avut loc în San Francisco, a fost
anunțată descoperirea unui fluviu unic în adâncurile
Pământului. Acesta ”curge” cu o viteză de aproximativ 50
de kilometri pe an. Momentan, fluviul este poziționat între
Alaska și Siberia și se deplasează spre vest. Cercetătorii
susțin că ”acesta este un lichid metalic foarte dens și este
nevoie de o cantitate uriașă de energie pentru a pune o
asemenea cantitate de materie în mișcare”. Din primele
observații, acest fluviu de metal topit are cea mai mare
viteză observată vreodată în interiorul planetei.
Acesta a fost observat de trei sateliți din
programul Swarm, în cadrul unei inițiative a Agenţiei
Spațiale Europene de a crea o hartă detaliată a câmpului
magnetic planetar. Nu doar că acest curent are o viteză
considerabilă, dar se pare că și accelerează.
Momentan, acesta are o lățime de 420 de
kilometri și încercuiește aproximativ jumătate din
circumferința planetei. În prezent, acest curent a ajuns atât
de puternic din punct de vedere magnetic încât
influențează modul în care nucleul interior al planetei se
rotește.

Vantablack este cel mai întunecat
material inventat vreodată…
Chiar dacă materialul Vantablack nu este tocmai
nou, în acest an el a fost îmbunătățit. „Noul negru” este
creat de compania Surrey NanoSystems folosind
nanotuburi de carbon, care sunt de 10.000 mai subţiri decât
firul de păr uman şi atât de mici încât lumina nu poate
pătrunde înăuntru. Practic, lumina nu se reflectă din el
deloc. Iar dacă ai fi să porți acest material pe timp de
noapte ar fi ca și cum ai avea o pelerină pentru
invizibilitate.Materialul „super-negru” a fost dezvoltat
pentru a fi folosit la camerele astronomice, la telescoape şi
la sistemele de scanare cu infraroşu.
Bibliografie:
1. Enciclopedia științifică-editura Aquila'93
2. Playtech-stiri
3.Tasta.ro
Gonteanu Andi, Ardelean Bianca, clasa a VII-a D

Un fluviu de fier topit a fost descoperit recent în
zona nucleului exterior a Pământului, surprinzându-i pe
cercetători.
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Din tainele naturii…
REZERVAȚII NATURALE
din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD
Rezervațiile naturale prezente în județul
Bistrița-Năsăud se clasifică astfel:
 tip botanic: Crovul de la Larion; “La Sărătură”;
Poiana cu narcise de pe masivul Saca; Poiana cu
narcise de pe Șesul Mogoșenilor; Poiana cu
narcise de pe Șesul Văii Budacului; Piatra
Cușmei; Piatra Fîntînele; Pădurea Posmuș;
 tip geologic: Masivul de sare de la Sărățel; Râpa
cu păpuși; Vulcanii noroioși “La Gloduri”;
 tip hidrogeologic: Zăvoaiele Borcutului;
 tip mixt: Ineu-Lala; Izvoarele Mihăiesei; Lacul
Zagra; Local Fosilifer Râpa Mare; Tăul Zânelor;
Valea Repedea;
 tip paleontologic: Piatra Corbului; Râpa Verde;
Comarnic;
 tip peisagistic: Cheile Bistriței Ardelene; Stâncile
Tătarului, Munții Călimani;
 tip speologic: Peștera Tăușoare; Peștera din Valea
Cobășelului.

Crovul de la Larion
Crovul de la Larion este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip botanic), situată
în extremitatea estică a județului Bistrița-Năsăud (la
limita teritorială cu județul Suceava), pe teritoriul administrativ al comunei Lunca Ilvei și se întinde pe o suprafață de 250 de hectare. Crovul de la Larion reprezintă de
fapt o turbărie cu o vegetație alcătuită din specii forestiere și plante oligotrofe – specifice turbăriilor,
adaptate la soluri sărace în nutrienți, dintre care și specia
de plantă carnivoră, relictă glaciară, cunoscută sub denumirea de roua cerului.
Vegetația arboricolă are în componență specii
de: brad, molid, pin de pădure, fag, cireș, plop tremurător, mesteacăn pufos sau arin alb. La nivelul ierburilor
alături de roua cerului, mai sunt întâlnite și alte rarități
floristice, dintre care: bumbăcăriță, afinul, ruginarea,

buzișorul, iarba cășunăturii sau o orhidee din specia Epipogium aphyllum.
Fauna este prezentă cu specii (unele foarte rare
și ocrotite prin lege) mamifre (urs, lup, mistreț, cerb, căprioară, vulpe,
jder de copac, jder de piatră, hermelină) și păsări (cocoșul de munte, corb, mierlă de apă, ciocănitoare, sturz, fazan, sticlete, cinteză).

Poiana cu narcise de pe
Şesul Văii Budacului
Poiana cu narcise de pe Șesul Văii Budacului este o arie protejată de interes național (rezervație
naturală de tip botanic), situată în nord estul Transilvaniei, în partea sud-estică a județului Bistrița-Năsăud pe teritoriul administrativ al comunei Cetate (în sud-vestul satului Orheiu Bistriței).
Aria naturală reprezintă o zonă de luncă împădurită cu specii de stejar și gorun, unde, la nivelul ierburilor crește laleaua pestriță ce aparține familiei Liliaceae, specie floristică protejată la nivel european.
În partea vestică a pădurii se află un teren mlăștinos, pe
a cărui arie vegetează mai multe specii de rogoz.
Webgrafie: https://turism.bzi.ro/rezervatia-naturalacrovul-de-la-larion-37707
Drăgan Daria, clasa a VIII-a B
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Din tainele naturii…
Iosif Wiehman de la Liceul,,George Coşbuc’’din
Năsăud, unul dintre studenţii apropiaţi ai lui Emil
Racoviţă, spunându-i motivul căutării sale .
Profesorul, n-a vrut să-i dea crezare, susţinând
că în Munţii Rodnei nu există peşteri, conform legilor
geomorfologice ale României. Învăţătorul a ieşit din
birou, fără să mai spună ceva, iar adoua zi s-a întors cu o
stalactită în mână. Surprins de această dovadă, Iosif
Wiehman face demersuri către Institutul de Speologie
din Cluj pentru a prelua cercetările. În anul 1960 s-a
declanşat această acţiune în care Leon Bîrte era participant activ la cercetare şi apoi declarat membru de onoare
al acestui institut care i-a acordat câteva diplome şi distincţii pentru curajul şi pasiunea sa .

Râpa cu Păpuşi
La 15 km de oraşul Bistriţa, pe teritoriul localităţii Domneşti, comuna Mărişelu, se află o rezervaţie
naturală deosebită, declarată arie protejată de interes
naţional. Frumuseţea acestui obiectiv o reprezintă tocmai
“papuşile” – acele depuneri de minerale care au luat, în
timp, forma unor păpusi ruseşti, de unde i se trage şi
numele rezervaţiei.
Cu forme dintre cele mai ciudate, de la sferice,
la eliptice sau neregulate, “Păpuşile” sunt compuse din
nisip cimentat cu carbonat de calciu. « Râpa cu Păpuşi »
a fost descoperită de Ioan Chintăuan, devenind unul
din obiectivele turistice ale judeţului. Câteva s-au desprins de-a lungul timpului, unele dintre ele fiind recuperate şi reaşezate la baza acesteia. Printre cele mai expresive formaţiuni se numără "Soldatul" şi "Femeia de
piatră" care sunt păstrate la Muzeul Judeţean BistriţaNăsăud.
Primăvara, deasupra Râpei, înfloresc dediţeii
sălbatici formând un covor violet care nu poate fii uitat
dacă l-ai vizitat vreodată.
Bibliografie: "Arii protejate din Bistrita-Nasaud"- Ioan
Chintauan, V. Stefan, I. Marquier, Gh. Coldea, Ed. Supergraph, 2004
Prof. Elena Cosma

Peştera ascunde câteva minunăţii rare sau chiar
unice.Printre acestea se numără depozitul fosilifer din
Sala Oaselor de urs, mirabilitul din Sala de Mese, oulofolitele din Galeria gipsului şi mai cu seamă Bilele de
Tăuşoare, unice pe plan mondial.Este declarată monument al naturii pentru cristalele de gips care dau senzaţia
unor crizanteme de piatră, cât şi a unor fosile de importanţă ştiinţifică. Recent a fost descoperită cascada de
15 m.Are un sistem hidrografic rar întâlnit ,cu patru râuri
subterane şi o faună deosebită. În 1970 s-a realizat prima
poartă de lemn sub protecţia cercetătorilor Institutului,,
Emil Racoviţă’’ din Cluj-Napoca la care a fost prezent şi
descoperitorul peşterii. În ultimii ani ai activităţii sale,
Leon Bîrte a găsit în peşteră un coleopter (gândac ) rar,
care a fost dus la Bucureşti spre studiul unui specialist,
constatându-se că este o specie nouă şi unică de acest fel.
,,Izvorul Tăuşoarelor’’ este cea mai adâncă
peşteră din ţară, având 413,5 m, iar după lungimea galeriilor este a treia din România cu peste 16.500 m. Cel
puţin o treime din ea este încă necunoscută.La intrare, ea
poartă emblema celui care a descoperit-o, învăţătorul
Leon Bîrte, un om simplu, curajos şi pasionat deacest
domeniu.
Bibliografie:: www.rasunetul.ro, 08.01.2012
Prof. Dana Elena Moraru

Peştera Tăuşoarelor
La hotarul dintre Parva, Rebra şi Rebrişoara, în
bazinul superior al râului Gersa se află o minunată
rezervaţie naturală a Munţilor Rodnei - Peştera Izvorul
Tăuşoarelor. Multă vreme, nu s-a ştiut de existenţa ei,
până când, învăţătorul Leon Bîrte din Parva, un mare
iubitor al naturii şi un pasionat speolog amator, a făcut
această descoperire monumentală
Era un om citit şi dispunea de ceva cunoştinţe
de speologie. Înţelegea empiric ceea ce vedea, dar avea
nevoie de un ajutor autorizat. S-a adresat profesorului
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Proiecte de azi pentru mâine…

Ştiință. Tehnologie. Robotică…
În ultima săptămână înainte de vacanţa de iarnă
echipa Bolts and Gears a iniţiat un proiect de
promovare a roboticii în judeţ, propus și coordonat de
Petri James Florin. Deoarece învățământul tradițional nu
pune atât de mult preț pe știință și tehnologie ca domenii
în dezvoltarea tinerilor, echipa a decis promovarea
roboticii printre elevi.
Proiectul constă în construirea unui braţ robotic
împreună cu copiii din fiecare şcoală, prezentarea unui
robot mai complex construit de echipă şi pe urmă o
dezbatere între trei membri din echipa de robotică și
elevii clasei. Până acum proiectul a ajuns doar la Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Bistriţa şi Şcoala Gimnazială "Iacob şi
Ioachim Mureşanu" Rebrişoara, dar conform
obiectivelor echipei, proiectul se va extinde la multe alte
şcoli din judeţ. Întrebările cele mai întâlnite în cadrul
proiectului au fost:
De ce ai nevoie pentru a putea practica
robotica? Noi tindem să credem că orice este posibil,
atâta timp cât este făcut cu devotement. Pe lânga asta
mai trebuie să ai o oarecare pasiune pentru programare
sau electronică; din punct de vedere material, oricine
poate începe cu o investiţie de 100 de lei.
Cam cât costă ceea ce aţi construit aici? Noi
am folosit un arduino uno, nişte fire conductoare, două
motoare servo, două potenţiometre şi un corp tras la
imprimanta 3d. În afară de corp, totul se poate cumpăra
cu 80-150 de lei în funcţie de calitatea motoarelor servo

şi plăcuţa de dezvoltare aleasă. Corpul poate fi făcut din
lemn sau orice alt material uşor.
Trebuie să fii bun la fizică şi matematică
pentru a te apuca de robotică? Ar fi de dorit să ai
cunoștințe de bază în domeniul fizicii, pe când
cunoştinţele de matematică sunt binevenite dar nu
obligatorii. În același timp poți să nu fii bun la niciuna și
tot să te descurci la robotică, căci multe lucruri le înveţi
pe parcurs, dacă eşti dedicat.
Prin aceste activități se promovează un model
de bună practică în vederea petrecerii timpului liber al
elevilor, dar și inițierea acestora în activități extrașcolare
din domeniul științelor,
Prof. Alina Maria Petri

Doamna învățătoare de FIZICĂ Şi
MAGIA ŞTIINŢ EI…
Cum am devenit doamna învățătoare de FIZICĂ? Sunt de
serviciu pe holul de la etajul II unde sunt clasele pregătitoare.
Gălăgia depășește cu mult decibelii permiși și este o adevărată
mișcare browniană așa că m-am gândit să iau cu mine un
indicator. Lucrurile s-au mai liniștit dar am devenit ”doamna cu
bota”. Găsesc câte unul plângând. Ce ai pățit? M-a lovit! Cine?
Nu știu! Altul vine și mă întreabă: Ai venit să o iei pe doamna
învățătoare? Nu!!! Hai să stai cu noi până vine ea! Nu pot,
trebuie să am grijă de toți copiii de pe coridor! În Săptămâna
Educației Globale m-am gândit să merg în orele libere, cu
acordul doamnelor învățătoare, la cei mici să le prezint câteva
experimente cu care să demontez câteva ”mituri”. Magia științei
a început cu clasa pregătitoare A, (ALBINUȚELE) a doamnei
Marcela Moldovan. A fost o experiență foarte interesantă și frumoasă. Copilașii au o curiozitate și o dorință de cercetare,
experimentare foarte mare! Au fost foarte activi și mi-au demonstrat că au cunoștințe vaste. Am continuat la clasa
pregătitoare a doamnei Mariana Feldrihan (ÎNGERAȘII). Copilașii m-au urmărit cu mare interes și au dorit să se implice
în efectuarea experimentelor. Clasa MINIONILOR, a doamnei Alina Maria Petri a fost de asemenea de ”milioane”. Au
fost expuse fotografii pe facebook și feedback-ul a fost extraordinar. Iată câteva păreri: Sandu Dorina
Manasturean Andrei: " Mama nu există magie...există știință!! Oamenii fac misterul magiei... �!! o jumătate de oră nu
a mai contenit cu explicațiile...Alina Maria Petri Vă mai așteptăm cu mare drag. Să vedeți ce lecții de fizică au ținut ai
mei acasă...exact cu cuvintele dumneavoastră...oricum mie nu-mi mai merge cu magia la clasa ...e știință nu magie,
doamna învățătoare de fizică! Am creat astfel și o frumoasă prietenie !!!
Prof. Maria Pop
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Proiecte de azi pentru mâine…

Toamnă aurie….
“A fost frumos!”, căci aşa susţin
elevii claselor a V-a C şi a VI-a C de la la
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa…intr-o
zi de vineri, 27 octombrie 2017, la ora de
optional, în cadrul căreia am organizat un
atelier EcoArt pentru a surprinde în
produse inedite bucuriile cromatice şi rodul
naturii, toamna. Ne-au fost alături elevi de
la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa într-o
veche dar mereu nouă şi fructuoasă
colaborare, coordonaţi de dra profesoară Claudia Simona Ladar.
Ne-am propus să utilizăm materiale biologice pe care le oferă toamna: fructe, seminţe, flori , etc pentru a realiza
produse inedite, aranjamente florale, care să ne încânte cromatic şi să ne provoace bucuria conectării cu natura….
EcoArt este un curent nou apărut in Statele Unite si Europa de Vest pentru a inspira respect față de natură. S-a
născut din pasiunea pentru natura și din dorința de a valorifica într-un mod creativ elementele decorative formate din
vegetale, ca produse efemere ale naturii, a pietrei naturale, a lemnului, a ceramicii cât și a apei, protejând mediul și
educând tânăra generație în spiritul acesta. Curentul răspunde dorinței oamenilor de a cunoaște mai bine natura și de a trai
în armonie cu ea. Conștientizând ca trăind într-un mediu natural, cu respect față de acesta, că putem avea o viață mult mai
sănătoasă armonizând cu natura, cu experiențe personale inedite, șansele de a ne manifesta corect și responsabil față de
aceasta sunt reale.
Arta ecologică sau "Eco Art" este o formă contemporană de artă creată de artiști care sunt preocupați de
situațiile de mediu locale și globale. "Conservarea prin creație”, este un exemplu perfect de artă ecologică. Arta este
folosita pentru a conștientiza impactul nefavorabil al omului asupra mediului, în contextul problemelor actuale de mediu
dar şi opţiunea reală de induce un impact pozitiv asupra acestuia.
Astfel a apărut ideea opţionalului integrat EcoArt…

Prof. Dana Elena Moraru
& Prof. Emilia Ioana Leuca,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa
& Prof. Claudia Simona Ladar,
Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa
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Didactica ştiinţelor…
Evaluare sumativă
Fiyică, clasa a VIII- a
Fenomene electrice si
magnetice

M
I. 1. Materialele din care se
realizează magneții permanenți
sunt:
a). fier,magnetite,ferită;
b). oțeluri speciale,fier,magnetite;
c). cele care conțin fier.
2.Un turist,dorind să afle poziția
lui față de o cabană, își pune
busola lângă aparatul de radio
aflat în funcțiune. Cum apreciați poziția aflată de turist?
a). corectă, pentru că în apropierea busolei nu se află corpuri
de fier;
b). gresită, deoarece prezența
aparatului de radio modifică
direcția acului magnetic al busolei;
c). corectă, deoarece aparatul de
radio este alimentat de la baterii,
și nu modifică direcția acului
magnetic.
3. Magneţii se resping:
a) polul nord cu polul sud
d) polul nord cu polul nord
c) polul sud cu polul nord
4.Ce se întâmplă în urma electrizării prin frecare a
două corpuri?
a) sarcinile electrice, cu care se încarcă cele
două corpuri, sunt de semne diferite;
b) sarcinile electrice, cu care se încarcă cele
două corpuri, sunt de acelaşi semn;
c) unul din corpuri se încarcă electric pozitiv, iar
celălalt rămâne neutru.
5. Desi curentul ce strabate un circuit serie este
acelasi, nu toate conductoarele se incalzesc la fel.
De ce?
a). pentru că au dimensiuni diferite;
b). pentru că sunt confecționate din materiale
diferite;
c). pentru că sunt confecționate din materiale
diferite și au dimensiuni diferite.

O
D

b). temperatură mare, pentru a întrerupe
funcționarea circuitului într-un timp cât mai
mare;
c). o temperatură care să-i permită să nu se
topească la o creștere mare a curentului.
7. Ce se întâmplă cu un corp electrizat, adus în
vecinătatea unui conductor metalic ?
a) determină electrizarea prin influenţă a conductorului;
b) determină o separare a sarcinilor electrice în
conductor;
c) electrizează conductorul cu sarcină electrică
pozitivă.
(10 puncte)
II. 1. Realizați schema electrică a circuitului de
mai jos.

E
L

TEST

SUMATIV

6. Siguranța fuzibilă trebuie confectionata dintr-un
metal care se topește la:
a). temperatura relativ mică, pentru a se topi
într-un timp cât mai scurt posibil, protejând
astfel circuitul;

2. Trei becuri legate în serie :
3. Descrieţi cum puteţi determina polii nemarcaţi ai
unui magnet.
(30 puncte)
III. 1. Circuitul din figură conţine patru becuri
electrice şi patru întrerupătoare. Stabileşte care
dintre becuri se aprind şi explică ce se întâmplă
dacă:
a) K1 este închis;
b) K1 este deschis, iar
restul închise;
c) K2 este închis,
restul deschise.
2. Un pirat deghizat
aşează un cuţit din
fier în apropierea
busolei corăbiei. Vor
reuși navigatorii să
ajungă la destinație?
Argumentați.
3. a) Care este unitatea de măsură a intensităţii
curentului electric ?
..............................................................................
b) Cum se conectează voltmetrul ?
..............................................................................
(30 puncte)
Se acordă 10 puncte din oficiu
Total: 80 puncte
Succes!
Prof. Mihaela Voivod
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Didactica ştiinţelor…
Metode interactive utilizabile în
procesul de predare- învăţare a ştiinţelor
Există o varietate de metode didactice pe care profesorul le poate folosi selectiv în activitatea sa cu elevii.
Profesorul de biologie alege şi foloseşte, din multitudinea metodelor, anumite metode în funcţie de obiectivul didactic al lecţiei, conţinutul şi specificul disciplinelor biologice, particularităţile de vârstă ale elevilor. Din această
multitudine de metode de ultimă generaţie (ale „ultimului val”) mă voi opri doar la cele care vor urma, încercând
atât o descriere a metodei cât şi exemplificarea aplicării ei la clasă, în cadrul procesului de predare-învăţare a biologiei.
1. Proiectul este o metodă care stimulează formarea deprinderilor de a căuta informaţii, de a le sintetiza, de
a conduce un proiect de cercetare şi a depista metode de rezolvare a unor ipoteze în mod creativ. Profesorul stabileşte de la început reguli de realizare, obiectivele urmărite , criteriile de evaluare, dar modul de realizare şi conducere a activităţii este la libera alegere. Profesorul va monitoriza permanent activitatea elevilor.
De exemplu, la clasa a V-a se constituie grupe de câte 4 elevi cărora li se poate solicita să realizeze un proiect după
un anumit plan respectând unele condiții cu următorul titlu: „Delta, paradisul păsărilor‟, care să conțină informații
dspre păsările migratoare ( când vin sau când pleacă din deltă, unde cuibăresc, cu ce se hrănesc).
2. Portofoliul este o colecţie a lucrărilor elevilor pe o perioadă mai mare de timp şi poate înregistra progresul făcut. Se realizează o selecţie a celor mai bune produse ale elevilor, iar pentru a realiza cel mai bun portofoliu
, cu lucrări originale, aceştia vor face uz de creativitatea fiecăruia.
De exemplu la clasa a V-a , se poate solicita elevilor individual să realizeze un portofoliu care să cuprindă informații
despre inventatorii microscopului și despre evoluția acestui instrument, asemănări și deosebiri între primele astfel de
aparate și microscopul de astăzi, imagini și desene.
Aşadar, toate aceste metode reprezintă căi ce pot fi
folosite în şcoală de către profesor pentru a-i îndruma pe elevi să
descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa, dar şi mijloace
prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi
capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi rezultatele cunoaşterii, de a forma caracterul şi de a dezvolta personalitatea.
BIBLIOGRAFIE:
1.
Lazăr V., Căprărin D., Metode didactice utilizate în
predarea biologiei, Craiova, Editura Arves, 2008
2.
Ionesc R., Experiența didactică și creativitatea, Cluj,
Editura Dacia, 1987
Prof. Emilia Ioana Leuca

Ştiinţele pe placul şi în viziunea elevilor…
„Mi s-a spus şi am uitat,
Am văzut şi am înţeles
Am făcut şi am învăţat”.
(Confucius)
Acest dicton se potriveşte foarte bine orelor de ştiinţe, care uneori pot fi greoaie şi cu multe dificultăţi întâmpinate de către noi, elevii, în reţinerea definiţiilor şi a formulelor de calcul.
Nu este uşor nici pentru profesori să predea teorii uneori abstracte, dar care în practică au o mare aplicabilitate.
Cum aş vrea eu să decurgă orele de ştiinţe ?
Sunt conştientă că fără partea teoretică însuşită nu aş înţelege mai nimic. De aceea încerc, de fiecare dată,
să reţin cât mai bine noţiunile predate la o anumită temă, dar apoi... mi-aş dori ca toţi elevii să poată intra în laborator, într-un fel de „casă a experimentelor” în care să găsim dispozitive gata să ilustreze noţiuni din diferite domenii
precum biologia, matematica, chimia, fizica, muzica. Mecanisme care să explice fenomene legate de magnetism,
electricitate, iluzii optice, stări de agregare, amestecuri de substanţe ne-ar ajuta să înţelegem şi să ştim exact la ce se
referă o definiţie oarecare învăţată într-o oră obişnuită. Mi-ar plăcea să vizionez filmuleţe legate de o temă sau alta,
cu ajutorul cărora să înţelegem fenomenele şi sistemele învăţate şi să folosim tablete interactive la toate orele.
Ar fi mult mai uşor şi învăţarea ar avea şi puţină „joacă”. O joacă activă care ar transforma orele de ştiinţe
în cele mai aşteptate şi îndrăgite ore din orarul fiecărui elev.
Pintican Andrea, clasa a VIII – a B
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Transdisciplinaritate…
Simbolismul culorilor

În jurul nostru simbolurile abundă prin investirea lucrurilor, ființelor. Formelor de tot felul cu
diverse semnificații. La rândul lor și culorile au o
simbolistică aparte.
În preistorie culoarea avea simbolistică
magică. Roșul era un element foarte important cu
semnificații vitale. Lângă acesta albul și negrul erau
importante. Apar chiar blazoane tribale pictate în
culori semnificante.
În Antichitate egiptenii se evidențiază prin
creațiile lor. Pentru ei albastrul reprezenta nemurirea,
preotii purtau haine albastre. O aceeași semnificatie o
aveau galbenul și auriul. Negrul era legat de viața
veșnică iar albul putea însemna veselia dar și doliul.
La mesopotamiemi treptele ziguratelor erau divers
colorate cu legătură între culoare și planete. În China
roșul era asimilat cerului iar galbenul era destinat
împăratului. În Mexicul precolumbian roșul era culoarea pământului etc.
În Evul Mediu simbolistica era manifestată
mai mult în trei domenii și anume ”iconografia, viața

laică și heraldica”. Simbolurile laice din viața de zi cu
zi a oamenilor din evul mediu sunt preluate se pare
din antichitate și interesant, se aseamănă foarte mult
cu simbolistica omului de rând contemporan.
În Renaștere este de luat în seamă asocierea
între culori și elemente fizice pe care o face Leonardo
da Vinci în Tratatul său despre pictură. Astfel albul
era legat de lumină, galbenul de pământ, verdele de
apă, albastrul de aer, roșul de foc și negrul de întuneric.
Încheiem cu principalele simboluri cromatice
europene preluate din cartea ”Culoarea în artă” scrisă
de Liviu Lăzărescu și anume ”roșul reprezintă forța
dar poate avea și un sens negativ, oranjul reprezintă
energia, bucuria, galbenul lumina dar și gelozia,
verdele, tinerețea, speranța, albastrul infinitul dar și
răceala, purpuriul , puterea regală, violetul, bătrânețea
și tristețea, albul, lumina, puritatea, griul cald, maiestatea, griul rece, sărăcia, auriul reprezintă lumina
divină.”
În funcție de împrejurări apar expresii
încetățenite în limbaj precum ”galben de frică”, ”roșu
de mânie”, ”verde de necaz”.
Iată cum simbolistica diferă în funcție de
perioada de timp în care studiem problema.
În arta contemporană a mai pierdut din putere
deoarece primează noutatea limbajului.
Bibliografie: Lăzărescu Liviu, Culoarea în artă, Editura Polirom, Iași, 2009
prof. dr. Andreea Rus

Alimente din timpuri biblice
La ora de religie, Biblia sau Sfânta Scriptură o definim ca fiind colecția de cărți
sfinte, scrise pe parcursul a mai bine de 1500 de ani, sub insuflarea Sfântului Duh, de
bărbați aleși de Dumnezeu. În paginile scripturistice se cuprind adevăruri de credință,
norme de purtare și fapte istorice care au fost transmise pentru mântuirea credincioșilor.
Biblia ne aduce înainte și aspecte ale vieții de zi cu zi din trecut. Găsim menționate numeroase alimente (inclusiv rețete pentru preparea câtorva), dintre care, pe unele, le folosim și noi: merele, pâinea, strugurii și vinul, uleiul
de măsline, brânza și laptele, mierea, grâul și orzul, smochinele, rodiile, coriandrul, lintea, fasolea.
Raiul este descris în Biblie ca un loc cu tot soiul de pomi, plăcuți la vedere și cu roade bune de mâncat (Facere 2, 9), iar pomul din mijlocul raiului, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului este adeseori asimilat mărului. Adam și Eva și-au făcut acoperământ (haine) din frunze de smochin (Facere 3, 7).
Din cele mai vechi timpuri, grâul este aliment de bază în alimentație, dar era adus adeseori jertfă înaintea lui
Dumnezeu. Uleiul de măsline era folosit la prepararea alimentelor, cosmetică și în cult, la aprinderea lumânărilor.
Sfântul Ioan, Înainte Mergătorul și Botezătorul Domnului, se hrănea cu miere sălbatică și lacuste (mugurii,
vârfurile fragede ale ramurilor de pomi sau de ierburi; unii teologi identifică lacustele cu roșcove sau coarne negre,
fructe sălbatice de vară). Sfântul Apostol Pavel îl sfătuiește pe ucenicul său Timotei să nu bea numai apă, ci și ”puțin
vin, pentru stomacul tău și pentru desele tale slăbiciuni” (1 Timotei 5, 23).
La Cina cea de Taină, Domnul nostru Iisus Hristos și Apostolii au mâncat pâine; din ea, Domnul a luat și
binecuvântând, a frânt și, dând ucenilor, a zis: ”Luați, mâncați, acesta este Trupul meu” (Matei, 26, 26). Domnul,
luând apoi paharul în care de afla vin a mulțumit și le-a dat Apostolilor zicând: ”Beți dintru acesta toți, că acesta este
Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei, 26, 27-28). Astăzi, creștinii
care s-au pregătit prin post, rugăciune și mărturisirea păcatelor se împărtășesc cu Însuși Trupul și Sângele Domnului,
care pentru ochii noștri trupești se păstrează sub chipul pâinii și al vinului.
Creștinismul recomandă în toate cumpătare. De aceea se cuvine să fim atenți la alimentele pe care le consumăm, pentru ca acestea să ne întărească trupul și să ne ajute să ne păstrăm sănătatea.
prof. dr. Scridon Corina-Maria
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Transdisciplinaritate…
Utilitatea artei, a muzicii şi a sportului în educaţie
,,Toate lucrurile profunde sunt
cântec. Se pare că, cumva, partea
esențială a noastră cântă, ca și
cum restul ființei noastre ar fi
doar o cusătură ascunsă sau un
înveliș fără prea mare valoare.”
(Thomas Carlyle)
Arta îl pregăteşte pe copil să
trăiască în frumuseţe, în armonie, să
respecte frumosul şi să vibreze în
faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, formele plastice sunt
mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor.
Mijloacele artei devin pentru copil
unelte autentice de rezolvare cu
ştiinţă a problemelor, de armonizare,
de modelare a spaţiului în care
trăieşte şi se joacă, de automodelare.
Prin artă se dezvoltă sensibilitatea
senzorială, dar şi cea artistică şi
delicateţea comportamentală.
Sensibilitatea
artistică
se
construieşte pe baza afectivităţii,
intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de
măiestria educativă a adultului şi de
caracteristicile mediului în care se
formează. Deşi, determinată genetic,
ea se modelează prin educaţie.
Formarea sentimentelor estetice
începe de timpuriu, prin manifestarea plăcerii de a colora, a desena, a
modela, a construi. Noțiunile estetice
apar prin aprecierea lucrării proprii
în comparație cu a altor colegi.
Imaginația creatoare se exprimă prin imagini plastice, pline de
fantezie.
Activitățile
artisticoplastice reprezintă mijloace eficiente
de educare a dragostei față de
muncă, a spiritului de echipă, a
dezvoltării perseverenței și voinței,
se conturează profilul moral al
școlarului mic. Când elevul realizează un desen , un colaj, o pictură, își
canalizează toate eforturile pentru
finalizarea acestui lucru, depune și
un efort intelectual îndelungat,
dezvoltându-şi totodată răbdarea și
perseverența.
Muzica are efecte benefice
asupra organismului, influențează
sistemul psihic uman prin: declanșarea unor dispoziții, emoții, sentimen-

te; stimularea gândirii, memoriei,
atenției, imaginației, creativității;
susținerea și mobilizării voinței,
perseverenței și a tenacității; cultivarea unor trăsături morale și de
caracter.
Muzica dezvoltă temeinic sentimente estetice, care sprijină dezvoltarea intelectuală şi ridică pe o
treaptă superioară mobilurile activităţii umane. Prin muzică, copilul
intră în contact cu frumosul şi
cunoaşte o lume nouă, apropiată
vârstei şcolarului mic, însuşîndu-şi
anumite cunoştinţe despre natură şi
frumuseţile ei, animale şi insecte,
oameni, lume şi viaţă în general.
Muzica are un rol extrem de
important în dezvoltarea intelectuală
a copiilor. Studii efectuate
au
evidențiat că elevii implicați în artă
au rezultate mai bune la școală față
de cei care nu se implică. Psihologul
canadian Glenn Shellenberg a
realizat un studiu de cercetare în care
au fost implicaţi 144 de copii de 6
ani. Timp de un an o parte din
aceștia au urmat cursuri de teatru și
de muzică, iar cealaltă parte nu a
urmat nici un curs. Înainte de realizarea studiului și după finalizarea
lui, copiii au fost supuși unor teste
de inteligenţă, potrivite vârstei.
Concluzia a fost că, acei copii, care
au urmat cursuri de teatru și dans,
au un coeficient de inteligenţă mai
ridicat în raport cu ceilalţi.
Sportul este o parte a culturii,
fiind înțeles ca mijloc de menținere a
stării de sănătate, de formare a
caracterului, trăsătura sa principală
fiind întrecerea care stimulează
dorința de afirmare și de obținere a
unor performanțe. Educația fizică și
sport este cea care influențează în
școală dezvoltarea fizică, se realizează învățarea deprinderilor motrice, dezvoltarea capacității de efort și
favorizează integrarea în mediul
natural și social.
Şcoala viitorului poate fi construită pe fundamentul Teoriei
inteligenţelor multiple. Este un
model pedagogic opus școlii uniforme bazată doar pe inteligenţa logicomatematică și verbală, neglijându-se

calitatea gândirii de ,,instrument cu
multiple faţete și părţi componente’’.
Modelul școlii viitorului se
poate realiza dacă sunt atinse următoarele obiective:
- utilizarea cunoștinţelor pentru
rezolvarea problemelor cu care se
confruntă colectivitatea (familia,
școala, comunitatea);
- combinarea inteligenţelor pentru a
rezolva sarcinile pe căi diferite;
- evaluarea progresului școlar prin
metode adaptate inteligenţelor.
Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor de a proba capacitatea
de cunoaștere și înţelegere și altfel
decât prin mijloace lingvistice și
logico-matematice.
A integra, reprezintă punerea în
relaţii, coordonarea şi îmbinarea
părţilor separate, distincte într-un tot
de nivel superior, într-un întreg
armonios. Curriculum-ul integrat
vizează o anumită modalitate de
organizare şi planificare a învăţării,
care conduce la o interrelaţionare a
disciplinelor, a obiectelor de studiu,
producând conexiuni între ceea ce
învaţă elevii şi experienţele lor de
viaţă. Predarea integrată are ca
referinţă nu o disciplină de studiu, ci
o tematică unitară, comună mai
multor discipline; o disciplină o
ajută pe cealaltă să fie mai bine
însuşită, ajută la transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul.
Bibliografie:
Inteligente multiple - Noi orizonturi
pentru teorie şi practică - Howard
Gardner
M. Bocoş - Instruire interactivărepere pentru reflecţie si acţiune Editura Clujeană 2002
Lucian Ciolan - Învăţarea integrată,
Ed. Polirom, Iaşi, 2008

Scientia naturalis, pledoarie pentru ştiinţele naturii

Prof. Flaviu Ionuţ Boncea

27

Bistriţa surprinsă de elevi…
Bistrița este situată într-o depresiune largă,
înconjurată de dealuri cu culmi domoale și de înălțimi
ce domină peisajul, străbătută de cursul văii Bistriței de
la care și-a luat și numele. Așezarea s-a închegat și s-a
dezvoltat inca din anul 1241 (prima atestare documentara).
Centrul Bistriţei ne încânta privirile cu multitudinea clădirilor vechi, pe care timpul le-a cruţat şi a
ţinut morţiş să le lase moştenire lumii moderne. Din
întreg muzeul architectural în aer liber cum poate fi
lesne denumită Piaţa Centrală a Bistriţei, alcătuit numai
din construcţii frumoase, unice în felul lor, era practic
imposibil să nu remarcăm în imediata vecinătate a Bisericii Evanghelice o impresionantă galerie de 20 de
arcade ce se sprijină semeţe pe 21 de stâlpi masivi din
piatră. Sugălete este un complex din 13 clădiri datând
din secolele XV-XVI, cele mai tipice construcții renascentiste din Transilvania. Ansamblul este format din
mai multe clădiri etajate, legate între ele prin niște intrări spațioase ce formează o galerie cu 20 de bolți ce se
sprijină pe 21 de pilaștri.

Reportaj ecologic …
din Bistriţa

şi cu multe lumini. Mai multe, parcul e plin de lume
seara, ceea ce nu se întâmpla şi în trecut. În acest sfârşit
de săptămână, lângă statuia lui George Coşbuc a fost
deschisă şi o terasă, care s-a umplut imediat. Aşadar, un
loc de promenadă cum nu a avut Bistriţa niciodată.
Chiar şi "lacul" din mijlocul parcului arată bine şi este
curat, deocamdată. Există însă unele aspecte la care, fie
nu s-au gândit, fie nu au găsit o soluţie cei care au reabilitat parcul. În orice parc european, există locuri special amenajate pentru animale de companie. Aceste
locuri sunt împrejmuite pentru a nu-i deranja pe ceilalţi
şi au mobilier special pentru câini. Modernizarea parcului a adus şi tăierea mai multor copaci.
Municipiului Bistrita este puternic afectat de
toate categoriile de factori degenerativi ai solului. În
functie de grupele de soluri, exista procente ridicate de
aciditate sau salinizare, exces de umiditate si inundabilitate, compactitate, eroziune, alunecari si ravene.
Aceasta situatie presupune reevaluarea tuturor proiectelor de limitare a efectelor negative produse de factorii
degenerativi ai solului. Spațiile verzi din municipiul
Bistrița se întind pe o suprafață totală de 54,450 ha,
distribuită astfel: - parcuri, scuaruri, peluze, plantațtii
florale .
Râul Bistrita reprezintă sursa de alimentare cu
apă potabilă a populației municipiului Bistrița. Captarea
se face atât din suprafata râului, cât si din subteran –
lunca râului Bistrița. Principala sursa de poluare a
râului Bistrița o reprezinta apele uzate insuficient epurate evacuate de R.A.J.A. “AQUABIS. Apele reprezinta o resursă naturală regenerabilă, însa vulnerabilă și
limitată, un element indispensabil vieții, materie primă
pentru activitați productive, sursă de energie si cale de
transport, si un factor determinant în mentinerea
echilibrului ecologic. Una dintre funcțiunile de baza ale
apei și unul din elementele principale ale menținerii
echilibrului natural al mediului este cea de transport a
diferițelor reziduuri și de dizolvare a unora dintre
ele. Supravegherea apei potabile se face prin prelevarea
și analiza probelor de apa din rețeaua . Apa furnizată
prin rețeaua de distribuție a municipiului Bistrița apare
ca sigură.

Biserica Evanghelică, aflată în centrul
orașului Bistrița, este un monument de arhitectură reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel
al Renașterii în Transilvania.Cu o înălțime de 75 m, se
află pe locul al 5-lea între bisericile din România.
Turnul ei este însă cel mai înalt turn medieval din țară,
deoarece singura biserică medievală dintre cele patru
care o întrec în înălțime - cea de la Cluj - are turnul din
epoca modernă. Este monument istoric.
Parcul Municipal Bistriţa este, alături de Biserica Evanghelică, unul dintre cele mai importante
proiecte care s-au derulat în oraş, în ultimii ani. Reabilitarea Parcului Municipal a stârnit multe discuţii în
contradictoriu, încă din faza de proiect. Acum putem
spune că Bistriţa are un parc european: cu gazon aproape impecabil la prima vedere, cu bănci noi, cu alei noi
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Bistriţa surprinsă de elevi…
De altfel, nu s-a înregistrat nici o epidemie
hidrică în ultimii ani . Datele furnizate au scos în evidenţă situaţii în care au fost deversate ape insuficient
epurate, atât de către agenţii economici industriali, cât
si de unitătile de gospodărie comunală.. Statia de epurare este amplasată în extremitatea de sud-vest a municipiului Bistriţa, pe malul drept al râului omonim, afluent
de dreapta al Şieului, afluent de stânga al Someşului.
Rețeaua de monitoring a poluării de impact a
aerului în municipiul Bistrita cuprinde 4 puncte pentru
măsurarea concentrațiilor medii de lungă durată (24 h)
cu frecvența zilniăș, pentru indicatorii NH3, NO2, SO2.
Aceste patru puncte fixe sunt: S.C. IPROEB S.A. situate în zona industrială, S.C. URBANA S.A. respectiv
zona SV municipiului, Stația de tratare RAJA AQUABIS Bistrița, Sediul A.P.M.

Pentru factorul de mediu aer principalele
surse de poluare sunt: - instalațiile de ardere pentru
producerea energiei termice - activitați industriale.
Principalii poluatori si poluanți produsi în municipiul
Bistrita au fost: SC ARIO SA – activitate de producere
a armăturilor industriale din oțel şi piese turnate SC
MEBIS SA – activitate de fabricare a echipamentelor
de ridicat și manipulat, SC TERAPLAST SA – activitate de prelucrare mase plastice, producere cărămizi şi
teracota , SC ROMBAT SA – activitate de producere
acumulatori, baterii și pile electrice.

Specialiștii Gărzii de Mediu susțin că orașul
Bistrița este poluat cu gaze toxice care ar putea fi cancerigene și care provin în urma arderii unor substanțe
organice de la groapa de gunoi a localității și de la
Crematoriul Spitalului Județean.

Agenția de Protecția Mediului a efectuat determinări lunare ale nivelului de zgomot urban în patru
intersecții principale din municipiul Bistrița. În anul
2003 s-au efectuat 34 de determinări, din care 7 cu
valori peste limitele admisibile ale nivelului de zgomot.
Serviciile de salubrizare stradală constau în: măturat manual străzi, transport deșeuri stradale,
transport zăpadă cu tractorul pe timp de zi, Deşeurile
comerciale şi asimilabile acestora sunt colectate de
către fiecare agent economic în pubele proprii de 120 l
sau 240 l, a căror ridicare este efectuată în urma
încheerii unui contract cu o firmă de salubritate. Municipiul Bistriţa are o rampă de depozitare a
deșeurilor menajere situată în Tărpiu.
Concluzie: în orasul Bistriţa sunt lucruri
bine făcute, dar mai sunt multe altele la care trebuie
să se muncească şi să se investească.
Webgrafie:
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba
 http://adevarul.ro/news/societate/orasul-bistrita--poluat-gaze-toxice1_50accce67c42d5a6638a1c65/index.html
 https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/ecologie/polu
area-apei-in-bistrita-147496.html
 https://documents.tips/documents/poluareamediului-in-mun-bistrita.html
 http://www.ghidvideoturistic.ro/ghidturistic/atractiituristice.asp?idLoc=235&c1=AnsamblulArhitectural-Sug%C4%83lete-Bistrita-jud.-BistritaNasaud
Chiş Roxana, clasa a VIII- a B

Scientia naturalis, pledoarie pentru ştiinţele naturii

29

Bistriţa surprinsă de elevi…
Bistriţa este prin excelenţă un oraşel liniştit şi
curat cu numeroase spații verzi ( parcuri, păduri), în
comparaţie cu alte oraşe mai mari sau de aceleaşi dimensiuni.

Parcul dendrologic din incinta Colegiului National Liviu Rebreanu infiintat in 1958 sub indrumarea
si supravegherea profesorului de biologie Livius Gubech, influențează și el pozitiv calitatea aerului din
orașul nostru, dar are și un rol educațional.
Nu în ultimul rând, Pădurea Schullerwald, a
cărei amenajare s-a realizat tot cu fonduri europene,
contribuie și ea la menținerea ridicată a calității
aerului, dar este în același timp și un loc de recreere
pentru locuitorii orașului. Chiar dacă „Pădurea
Schullerwald”, a fost amenajată pentru desfășurarea
activităților de agrement, cetățenii lasă în urma lor,
uneori deșeuri menajere depozitate necorespunzator
sau mai rup crengile copacilor ori aruncă în râu diverse
obiecte. Totuși toate aceste zone verzi formează în oraș
adevarate perdele de protecţie verzi.

Bistrita - oraş verde
Poluarea aerului este redusă în oraș, acest lucru
se datorează în mare parte parcului orașului amenajat
de către sași, la începutul secolului XX, în jurul anului
1900. În acest parc se regăsesc specii rare de arbori
seculari, ale căror dimensiuni impresionează orice
trecător. Arţarul, platanul de munte şi roscovul sunt
doar câteva din speciile regăsite în mica grădină botanică a Bistriţei. Atracţiile parcului rămân însă cele două
specii de arbori ocrotiţi şi declaraţi monumente ale
naturii: arborele Ginko biloba (arborele pagodelor) şi
Liriodendrum tulipifera (arborele cu lalele). Arborele
Ginko biloba care se presupune a fi cel mai bătrân arbore de pe Terra, fiind denumit şi „Copacul lui
Dumnezeu”. Acesta a existat şi în urmă cu 300 de milioane de ani, iar un exemplar poate atinge venerabila
vârstă de 200 de ani. Parcul a fost reabilitat cu ajutorul
fondurilor europene.

Dar desigur, există și poluare în oraș, începe să
devină o problemă praful, cu pulberile purtătoare de
metale grele pe care îl inhalăm cu toţii şi le vedem
depuse pe maşinile şi pe hainele noastre provenite în
special de la centralele termice de apartament, oraşul
fiind debranşat de ceva vrme de la reţeaua centralizată
de termoficare. Am citit că s-au inregistrat mai multe
depăşiri ale limitelor admise chiar în 2018. S-au
întâmplat si
din cauza nisipului aruncat pentru
deszăpezirea străzilor, a gropilor din asfalt, dar si datorită traficului rutier tot mai intens. Traficul intens duce
la creşterea emisiilor de gaze de eşapament cu conţinut
de plumb în aer.
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Bistriţa surprinsă de elevi…
Bistrița este străbătută de râul Bistrița, care izvorăște de pe versantul nordic al Munților Călimani, de
sub vârful Bistricioru, de la o altitudine de 1562 m și se
varsă în râul Șieu. Am observat că răul este foarte poluat. Principala sursă de poluare a râului Bistrița o reprezintă apele uzate, insuficient epurate evacuate. De
asemenea, calitatea apei râului Bistrița este afectată de
influența apei provenite din fondul natural care se
scurge în râu, dar și de evacuarea apelor uzate menajere
și industriale. Rețeaua de canalizare nu acoperă în
întregime suprafața municipiului. Râul Bistrița a fost
lăsat în paragină, fapt ce a dus la transformarea lui întro adevarată groapă de gunoi. Este plin de stufăriș, de
mizerii , afectând grav fauna și flora din râu și din imediata apropiere. S-au accesat fonduri europene de către
primărie și s-a început îndiguirea și amenajarea lui, sper
să mă pot plimba cu plăcere pe malurile lui într-un timp
cât mai scurt. Totuși există și semne bune am văzut
acum câteva zile trecâd podul Budacului, de la Palatul
de Justiție câteva rațe sălbatice.

Am remarcat că și la nivelul protejării solului
sunt probleme în orașul nostru. Depozitarea deșeurilor
nu se face pe tot teritoriul municipiului în locuri special
amenajate. Drept urmare, cetățeanul de rând apelează la
metode din cele mai neortodoxe pentru a scapă de
gunoaiele adunate periodic pe lângă casă. Și, normal,
consideră că locul cel mai potrivit este malul apei, astfel
poluează solul, dar și apa. Mulți oameni nu pot renunța
la vechile obiceiuri de a arunca resturile menajere la
marginea grădinilor, a orașului, pe malul apei.
Resturile menajere nu sunt aruncate în recipientele special prevăzute ci pe jos (trotuar sau spațiul
verde), sau nu sunt sortate pe categori: hârtie, plastic,
sticlă. Firma de salubritate nu ridică la timp gunoiul
menajer astfel rozătoarele își fac apariția, muștele și
țânțarii apar și ele, dar și mirosurile neplăcute. Recipientele nefiind securizate, sunt împrăștiate de către
cetățenii rromi.

La nivelul județului Bistrița-Năsăud s-a demarat proiectul intitulat „Sistem de management integrat al
eșeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” şi presupune
realizarea unor investiţii de importanţă majoră pentru
protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor în judeţul
Bistriţa-Năsăud care sper să rezolve o parte dintre problemele prezentate mai sus.

Eu cred că problema deșeurilor menajere ar
putea fi rezolvată prin implicarea primăriei, firmelor de
salubrizare, dar și a cetățenilor orașului. Ar trebui asigurate în toate zonele de colectare a deșeurilor din oraș,
containere de diverse culori care să fie inscripționate
pentru colectarea separată a : hârtiei, maselor plastice,
gunoiului menajer. Desfășurarea de campanii (în școli,
presă, radio, zone publice) în care să se prezinte populației importanța selectării gunoiului menajer pentru mediul înconjurător, dar și pentru economie. Aplicarea de
către primărie a unor amenzi care să descurajeze aruncarea gunoaielor oriunde și oricum.
Efectele poluării au efecte asupra stǎrii de
sănătate a populaţiei (probleme respiratorii, diverse boli
de piele etc), cantităţii şi calităţii produselor agricole,
resurselor de apă. În urma poluării apar diferse fenomene cum ar fi: efectul de seră, distrugerea stratului
de ozon şi ploile acide, cauzate de acumulările de dioxid de carbon, freoni, oxizi de azot, de sulf .
Poluarea devine o problemă care într-adevăr
afectează natura. dar și sănătea cetățenilor orașului, dar
care poate fi remediată, cred eu, prin efortul comun al
autorităților publice (primărie, prefectură etc), locuitorilor acestui oraș și a diverselor organizații, asociații
de protejarea mediului.
Mastan Ioana, clasa a VIII-a B

Let’s do oraş
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Arhimede - ultimul geniu al
antichităţ ii
Arhimede s-a născut în jurul anului 287 î.Hr. la Siracuza, în
Sicilia. Era fiul unui astronom pe nume Phidias de la care se pare că
a moștenit pasiunea pentru știință. Părintele expresiei „Evrika” a
studiat în Alexandria la școala întemeiată de Euclid unde i-a
cunoscut pe marii matematicieni Conon din Samos, Dositheos din
Pelusion şi Eratostene.
Toată viața sa Arhimede a urmat exemplul oferit de Euclid, om care nu avea un ban, nici nu urmărea să-l câștige
și a fost profesor al multor elevi care au ajuns mari învățați ai Antichității. Întors la Siracuza, s-a pus în slujba lui Hieron
al II-lea, luminatul și binevoitorul tiran al orașului, cu care de altfel se înrudea de departe. Arhimede era un om distrat și
împrăștiat, ca de altfel toți oamenii de știință, care deseori pentru a desena sfere și cilindri pe nisip, cum se obișnuia pe
atunci, uita chiar să mănânce sau să se spele. Cercetările sale porneau de la o observare atentă a fenomenelor naturale.
Într-o zi, de exemplu, Hieron i-a dat să controleze o coroană, pusă la socoteală de către bijutier ca fiind în întregime din
aur, dar cu rugămintea să nu o scrijelească. Săptămâni întregi a căutat în zadar Arhimede un sistem. Într-o dimineață însă,
i s-a întâmplat să observe că nivelul apei se ridica pe măsură ce corpul i se cufunda în cadă și că în același timp cântărea
parcă mai puțin. Așa a ajuns să formuleze faimosul principiu că un corp cufundat în apă pierde în greutate echivalentul
apei pe care o dislocuiește. Și imediat i-a fulgerat prin minte ideea că odată cufundat, un corp înlocuiește o cantitate de
apă proporțională cu propiul volum. Aducându-și aminte că un obiect din aur are un volum mai mic decât unul din argint
de aceeași greutate, a făcut experimentul cu coroana și a constatat că dislocuia mai multă apă decât dacă ar fi fost făcută
doar din aur, deci era un fals. Vitruvius (inginer roman din perioada 80/70- 15 î.Hr) povestește că Arhimede era atât de
fericit de această descoperire încât pentru a alerga să i-o spună lui Hieron, a uitat să se mai îmbrace și s-a repezit pe stradă
gol, strigând ”Evrika, Evrika” adică „Am găsit, am găsit”.
O mare parte a lucrărilor de inginerie ale lui Arhimede au izvorât din satisfacerea nevoilor orașului Siracuza.
Scriitorul grec Athenaeus din Naucratis descrie cum regele Hieron II i-a comandat lui Arhimede proiectarea unei corăbii
uriașe, numită Syracusia, care putea fi folosită pentru călătorii de lux, pentru transportul proviziilor, sau ca navă de
război. Se spune că Syracusia a fost cea mai mare corabie construită în antichitatea clasică. Conform cu cele spuse de
Athenaeus, corabia era capabilă să transporte 600 de soldați inclusiv decorațiuni florale, un gimnaziu și un templu dedicat
zeiței Afrodita cu toate facilitățile. Deoarece de pe o astfel de corabie se scurgea o cantitate foarte mare de apă prin
carenă, șurubul lui Arhimede a fost dezvoltat cu preponderență pentru a scoate apa din santină. Acest șurub era un
dispozitiv cu o lamă în formă de șurub rotativ în interiorul unui cilindru. Era acțonat cu mâna și putea fi de asemenea
folosit pentru a ridica apa din puțuri în canalele de irigație. Șurubul lui Arhimede este folosit și azi pentru pomparea
lichidelor sau solidelor granulate, precum cărbunele și semințele.
Realizările sale se înscriu în numeroase domenii
științifice: matematică, fizică, astronomie, inginerie și filozofie.
Carl
Friedrich Gauss considera că Arhimede și Isaac Newton au fost cei mai
mari oameni de știință din întreaga istorie a civilizației umane. Se
cunosc puține detalii despre viața lui, dar este considerat drept unul din
principalii oameni de știință din antichitate. Printre altele a pus
bazele hidrostaticii și a explicat legea pârghiilor. El este creatorul staticii
corpurilor solide, etapă a mecanicii, formulând principiile teoriei
pârghiei și, ca o întregire, teoria centrului de greutate.I s-au atribuit
proiectele unor noi invenții, inclusiv al unor mașini de asalt, precum
și șurubul fără sfârșit. Experimente moderne au arătat că Arhimede a
proiectat mașini capabile să scoată corăbiile din apă și să le dea foc
folosind un sistem de oglinzi.
După moartea lui Arhimede omenirea mai trebuia să aștepte „doar” 1700 de ani pentru ca să apară un om de
aceeași valoare, adică Newton. Mormântul lui Arhimede conținea o scupltură care ilustra demonstrația lui matematică
favorită, constând dintr-o sferă și un cilindru cu același diametru și înălțime. Arhimede a arătat că volumul și aria laterală
a sferei sunt egale cu 2/3 din volumul și aria cilindrului inclusiv bazele
Bibliografie:
www.google-Viața lui Arhimede
https://www.istorie-pe-scurt.ro/tag/viata-lui-arhimede/
prof. Clariţa Rus
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metodele de fracționare a celulei cu microscopie
electronică, producând componenți celulari care erau
omogeni
morfologic.
Analiza
biochimică
a
fracțiunilor mitocondriale izolate a stabilit definitiv rolul
acestor organite subcelulare ca un component major
producător de energie.
Cel mai important element al cercetărilor lui
Palade a fost explicația mecanismului celular al
producției de proteine. A pus în evidență particule
intracitoplasmatice bogate în ARN, la nivelul cărora se
realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau
corpusculii lui Palade. Împreună cu Keith Porter a
editat revista The Journal of Cell Biology („Revista de
Biologie Celulară”), una dintre cele mai importante
publicații științifice din domeniul biologiei celulare.

George Emil Palade,
românul premiat cu Premiul Nobel
pentru medicină
George Emil Palade s-a născut la Iași în 1912,
într-o familie de profesori, tatăl fiind profesor de
filosofie, iar mama profesoară de liceu. Familia sa
locuia pe stradela Sărărie.
La vârsta de 7 ani, el și-a început pregătirea
școlară la Școala nr.33 „Mihail Kogălniceanu” din Iași,
aflată pe str. Lascăr Catargiu, nr. 28, unde a învățat timp
de trei ani (1919-1922). Clădirea școlii datează din 1895
și este monument istoric (IS-II-m-B-03795).
În 1923 se stabilește în Buzău, își continuă
studiile înscriindu-se la Liceul B. P. Hasdeu.
În 1930 s-a înmatriculat ca student
la Facultatea de Medicină a Universității din București.
A
absolvit-o
în
1940,
obținând
titlul
de doctor în medicină cu o teză asupra unor probleme de
structuri histologice. În perioada 1942-1945, Palade a
servit în Corpul Medical al Armatei Române.
În 1946 s-a căsătorit cu fiica industriașului
Nicolae Malaxa, Irina Malaxa, cu care a avut doi copii:
o fiică, Georgia Palade Van Dusen, și un fiu, Philip
Palade. A plecat cu soția sa în Statele Unite ale
Americii, unde a fost angajat pe post de cercetător
la Universitatea Rockefeller din New York. Acolo l-a
întâlnit pe Albert Claude, omul de știință care i-a
devenit mentor. Claude lucra la Rockefeller Institute for
Medical Research și l-a invitat pe Palade să lucreze
împreună cu el în departamentul de patologie celulară.
George Palade a realizat importanța excepțională
a microscopiei electronice și a biochimiei în studiile
de citologie. Cum nu era biochimist, a inițiat o
colaborare cu Philip Siekevitz. Împreună au combinat

În 1961 G. E. Palade a fost ales membru al
Academiei de Știinte a SUA. În 1973 a părăsit Institutul
Rockefeller, transferându-se la Universitatea Yale, iar
din 1990 a lucrat la Universitatea din San
Diego (California).
În 1974 dr. Palade a primit Premiul Nobel
pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu Albert
Claude și Christian de Duve for discoveries concerning
the functional organization of the cell that were seminal
events in the development of modern cell biology (în
traducere: „pentru descoperiri privind organizarea
funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în
dezvoltarea biologiei celulare moderne”), cu referire la
cercetările sale medicale efectuate la Institutul
Rockefeller pentru Cercetări Medicale)
Prezentarea făcută de Palade la ceremonia
conferirii oficiale a premiului Nobel a avut loc la 12
decembrie 1974, cu tema Intracellular Aspects of the
Process of Protein Secretion, („Aspecte intracelulare în
procesul de secreție a proteinelor”). Textul a fost
publicat în 1992 de Fundația Premiului Nobel.
George Palade a fost ales membru de onoare
al Academiei Române în anul 1975. În 1989 a fost ales
membru de onoare al Academiei româno-americane de
arte și științe (ARA) la Universitatea din California.
La 12 martie 1986, președintele Statelor
Unite Ronald Reagan i-a conferit Medalia Națională
pentru Știință pentru „descoperirea fundamentală” a
unei serii esențiale de structuri complexe cu înaltă
organizare prezente în toate celulele biologice.
În 2007, președintele Traian Băsescu l-a
decorat cu Ordinul național „Steaua României” în grad
de Colan.
După moartea primei soții, s-a recăsătorit cu
Marilyn Gist Farquhar, expertă în biologie.
George Emil Palade a murit în Statele Unite la
vârsta de 96 de ani.
Webgrafie: www.wikipedia.org
Prof. Dana Elena Moraru
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Ştiinţă şi amuzament

Din experienţa altora….
Ştiinţa este magie care funcţionează. Kurt Vonnegut
Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este oarbă. Albert Einstein
Ştiinţa e un organism viu: scheletul e format din fapte, muşchii şi nervii sunt sensurile atribuite faptelor,
iar ideile reprezintă sufletul ştiinţei. Ruy Perez Tamayo
Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă. Leonardo da Vinci
Ştiinţa este o plantă delicată căreia nu îi place un grădinar care are obiceiul de a o apuca de rădăcini ca
să vadă dacă creşte aşa cum trebuie. Norbert Wiener
Biologia este ştiinţa vieţii. Stanley E. Manahan
Ştiinţa e dorinţa de a cunoaşte cauzele. William Hazlitt
Uneori, o greșeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. Henry Ford
Ecologia este ştiinţa luptei pentru existenţă. Greg Cooper

Ş tiința de astăzi este greșeala de mâine. Jakob von Uxkull
Webgrafie: http://citatepedia.ro
prof. Emilia Ioana Leuca

Zâmbete

 Într-o zi Heisenberg, mergând cu viteză mare este oprit de un polițist care îl
intreabă:
-Domnule, știți cu ce viteză circulați?
Heisenberg răspunde:
-Nu, dar știu unde mă aflu.

 Un chimist intră într-o farmacie și întreabă:
-Aveți acid acetilsalicilic?
-Adică aspirină?
-A, da, niciodată nu reușesc să rețin cuvântul ăsta!”
 La ora de biologie, profesoara îi cere unui elev să enumere mai multe animale.
-Iepuraș, vulpiță, leuț, lupişor...
-Bine măi, dar mai lasă diminutivele!
Elevul continuă:
-Veveră, licure, bufnă...
Todoran Lavinia, clasa a VIII-a

B
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Caleidoscop

Ştiaţi că…?























Acidul gastric pe care stomacul omului îl elimină pentru a descompune
mâncarea este atât de puternic încât poate dizolva o lamă de ras?
 Creierul continuă să transmită semnale sub forma de impulsuri electrice
timp de aproximativ 37 de ore după moarte?
 Dacă toți cei 600 de mușchi ai corpului uman s-ar încorda în același timp și
în aceeași direcție, omul ar putea ridica o greutate de 25 de tone?
 In corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri?
 In corpul uman sunt mai mult de 12.00 de km de vase de sânge?
 Inima continuă să bată după ce este scoasă din corp. Chiar dacă este taiată în
bucăți, mușchii inimii vor continua să bată ?
 Majoritatea bărbaților petrec 3.300 ore din viață pentru a se bărbieri. Dacă
nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 metri într-o viață de om ?
 Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h?
 Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul vieții?
Corpul unui om conține: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucărie; destul
zahăr pentru a umple un borcan; destulă grăsime pentru a face 7 bucăți de săpun; destul fier
pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un câine?
Lipitoarea are 32 de creiere, iar unele specii sunt capabile să preia o cantitate de sânge de cinci ori
mai mare decât propria sa greutate?
Viemele de gălbează poate ajunge direct la om prin consumul ficatului crud plin cu viermi și se
fixează în gură producând neplăceri mari la mestecare și înghițire?
Ouă de tenia solium pot ajunge în stomacul omului odată cu alimentele nespălate și prin trecerea
de proglote din intestin în stomac pot ajunge în sânge și se localizează în creier și ochi producând
afecțiuni grave?
Cea mai mare scoică de pe planetă este tridacna din marea barieră de corali, scoica având până la
1,5 m lungime și 300 kg în greutate. Pescarii filipinezi o numesc ´carapacea morții, deoarece
poate reteza cu valvele ei piciorul sau brațul unui om?
Marea barieră de corali este mai mare decât marele zid chinezesc și este singura structură care
poate fi observată din spațiu?
Secvențiarea genomului bureților de mare din marea barieră de corali a relevat faptul că aceste
viețuitoare au multe gene comune cu oamenii, inclusiv genele asociate cu declanșarea cancerului
și a altor maladii?
Primele calorimetre au fost imaginate de Lavoisier și Laplace și apoi perfecționate de Berthelot?
Corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen și 14 kg de carbon?
1 km patrat de pădure de conifere elimina în atmosfera o cantitate de oxigen de 10 ori mai mare
decât aceeași suprafață cultivată cu culturi agricole?
Intr-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi?
Numele celui mai rar element de pe Pământ este astatin (69 mg în toată scoarţa Pământului)?
Electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de aproximativ 2000 km/s? Cu o
astfel de viteza electronul ar putea înconjura Pământul în 20 de secunde?
Marea Moartă are o salinitate de 240g/litru?
Din cele 109 elemente chimice cunoscute, 92 se află în natură, iar restul s-au obținut pe cale
artificială?
"azot" înseamnă "fără viață”?
Apa regală este unul din puținii reactivi care pot dizolva aurul și platina și ea consta dintr-un un
amestec de acid clorhidric și azotic?
Cel mai vechi material plastic este celuloidul, fabricat în Statele Unite în 1870 pentru a înlocui
fildeșul bilelor de billiard?
Webgrafie:
vrembioologie.blogspot.ro;
referat.clopotel.ro.
Voievod Cristina, clasa a VI-a A
Mogoşan Mario, Todoran Lavinia, clasa a VIII-a B
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