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 P a g e  1    I n t e r v i u l  L u n i i   

Despre China, geopolitică și pasiunea pentru 

geografie 

 

Interviu realizat de Alexandru Necula (clasa a VII-a A) cu domnul Silviu Neguț, profesor la Academia de 

Studii Economice (ASE), fost decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din ASE, fondator al 

Masterului Geopolitică şi Relaţii Internaţionale (azi Geopolitică şi Afaceri) 

 

Alex Necula: Bună ziua, domnule profesor Neguț! Vă mulțumesc că mi-ați acceptat interviul! Mă simt 

foarte onorat si emoționat de acest interviu, pentru că vă admir foarte mult!  Știu ca ați fost de curând într-o 

călătorie în China și mă intrebam ce v-a surprins cel mai mult din această călătorie? 

Prof. Silviu Neguț: Bună ziua, Alex! E cam greu să vorbești în câteva fraze despre o țară care e întinsă cât  

Europa de la Atlantic până la Munții Ural și care e cea mai populată din lume. Unul din cinci locuitori ai 

planetei este din Republica Populara Chineză, pentru că sunt chinezi și în afara R. P. Chineze. Și am fost și 

în cele doua provincii chineze Hong Kong și Macau, foste colonii care au revenit la China în 1997, 

respectiv 1999. M-au surprins multe lucruri și în mod foarte plăcut. În primul rând, curățenia. Este 

incredibil cât sunt de curate orașe mari, care au peste 30 milioane de locuitori (o data și jumătate populația 

României, un singur oraș). Nu există nicăieri, în orașele mari, o hârtie pe jos. Alt aspect care m-a suprins a 

fost faptul că nu am văzut oameni săraci, nu am văzut oameni în zdrențe. Erau curat îmbrăcați, decenți. Am 

văzut și oameni eleganți, bineînțeles. M-a surprins frumusețea copiilor. Și copiii români sunt frumoși, dar 

frumusețea aceea asiatică, te surprinde. Tinerii erau foarte veseli, foarte curați, foarte frumos îmbrăcați. Nu 

am văzut obezi, absolut niciunul, și am mers în marile orașe. Probabil e și o taină a lor, străveche, ce și 

cum mănâncă și știu să pună în valoare tot ceea ce cred ei că ar putea interesa pe un străin. Am fost la mari 

obiective pe care azi le arată tuturor, iar în urmă cu 25-30 de ani, dacă mergeai în China, vedeai foarte 

puține lucruri, pentru că le ascundeau. Acum te lasă să mergi absolut oriunde și au ce să arate. Există în 

lume Patrimoniul Mondial Cultural și Natural UNESCO. Această organizație internațională, subordonată 

ONU a luat hotarârea în anul 1976 să ocrotească în toate țările lumii, tot ce a creat mai de preț, în acea țară, 

pe de o parte natura, pe de altă parte omul. Și România este prezentă în patrimoniul UNESCO. China are 

cele mai multe obiective incluse acolo și se străduiește, ca pe zi ce trece, să descopere și să includă altele. 



P a g e  2    I n t e r v i u l  l u n i i   

 M-a impresionat Armata de Teracota, despre care toți ați auzit sau ați văzut imagini la televizor. 

Am înțeles că tu ai și văzut câțiva soldați din acea armată, când a fost expoziția în România. Imginează-ți 

8000 de oameni de înălțime naturală, reconstituiți cum arătau acum 2200 de ani, când Împăratul Qin Shi 

Huang Di a avut această idee. Și acum totul a fost pus în valoare. 

 M-a impresionat Marele Zid Chinezesc. Se spune că este singura construcție umană care se vede cu 

ochiul liber de pe Lună. Așa ne spun americanii, care au ajuns pe Lună. Iar despre Marele Zid Chinezesc 

se știa cândva că avea 5000 km, iar ei au pus deja în valoare  6600 km, deci era mai lung. Este într-adevăr 

impresionant să vezi cum șerpuiește, cum urcă pe munți și coboară în văi și în el încăpeau 5 oameni călare, 

să apere de atacuri. 

 M-au impresionat în mod cu totul deosebit, faimoasele grădini ale împăraților chinezi, grădinile 

feudale, care sunt o îmbinare între natură și om, între ce a dat natura, râuri, cascade, lacuri și vegetație și ce 

a modelat omul, fie în piatră, statui, monumente, etc, fie ce au  lucrat, tot felul de construcții ca pagodele, 

mai mici, mai mari, palate. Și toate acestea le vezi într-un singur spațiu, ceea ce este foarte impresionant, 

tot astfel cum, în capitala chineză, care pe vremuri se numea Peking, și acum se scrie Bejing și se pronunta 

Pețâng, există lucruri extraordinare precum Orașul Interzis, adică Palatul de Iarnă. Acest Oraș Interzis are 

10000 de camere, toate într-o singură construcție și are cele 9 porți de la intrare până la ieșire, care sunt de 

fapt niște palate, iar pe sub ele se intra, dar erau pentru diferite categorii de oameni. De exemplu pe unde 

trecea împăratul nu trecea nici împărăteasa. M-aș opri aici, dacă mai ai și alte întrebări? 

Alex Necula: Mi-ați răspuns deja și la a doua întrebare, așadar, aș trece la a treia. Din perspectiva unui 

geograf cum vedeți noile schimbări geopolitice din lume? 

Prof. Silviu Neguț: Schimbările geo-politice se pot interpreta în mai multe feluri. Sunt unele state care nu 

respectă regulile internaționale. Aceste reguli spun că tu nu ai voie sa ataci un alt stat. Dacă ne uităm în 

jurul nostru observăm că urmașa fostei Uniuni Sovietice,  Federația Rusă a ocupat Crimeea. Crimeea 

aparținea de drept Ucrainei. E adevărat, cândva a fost a Rusiei, dar nu a fost dintotdeauna. Înainte și înainte 

au fost tătari, deci ei ar fi avut de fapt dreptul să o revendice, ei au fost acolo majoritari și acum reprezintă 

peste 10% din populație. Pe urmă a fost cucerită în vremea țarinei Ecaterina a II-a, a devenit parte a 

Imperiului Țarist, apoi a Uniunii Sovietice. Dar când s-a dezmembrat URSS în 1991, practic, teritoriul 

acesta ținea de Ucraina și în mod normal trebuia sa revină la ea, chiar dacă nu a fost teritoriu ucrainian. 

Datorită invaziei rusești, sub o anumită formulă, proclamarea independenței și alipirea la Rusia, avem un 

factor de focar chiar aici, lângă noi. Asta se cheamă dezghețarea conflictelor înghețate. Conflict înghețat 

înseamnă că este un conflict care mocnește, dar nu este pe față, dar într-o zi poate să explodeze, așa cum                            

s-a întâmplat aici. 



P a g e  3    I n t e r v i u l  L u n i i   

 Organizația Națiunilor Unite, ONU, a fost înființată in 1945 și are sediul la New York. Ei bine, 

statele, când au fost primite în această organizație, au semnat niște acorduri că nu vor încălca regulile pe 

care ONU le-a stabilit. Iată însă că unele state încalcă aceste drepturi. Este ca și cum România ar invada o 

altă țară numai de dragul ei. Din moment ce ai semnat acordul trebuie să îl respecți. ONU a trebuit să 

joace un rol foarte important în lume. Sunt două mari organisme în ONU: Adunarea Generală, în care sunt 

reprezentate toate cele 194 de țări (un singur stat nu e membru, din cele recunoscute, Vatican), și 

Consiliul de Securitate, care este un organism peste Adunarea Generală. Consiliul de Securitate are 15 

membri din care 5 membri permanenți și 10 membri care se schimbă din doi în doi ani, doar că cei 5 

membri permanenți au drept de veto. Dacă unul dintre cei 5 membri permanenți nu vor să se facă ceva, își 

exercită dreptul de veto. Dacă trăim într-o lume democratică, ar trebui ca votul Adunării Generale să 

conteze și nu votul unor state mai importante. 

 Cum s-a întâmplat cu Kosovo. Franța, Marea Britanie și America au votat pentru Kosovo să fie 

independentă, pe când China si Rusia au votat împotriva independenței, dar având putere de veto, a rămas 

nu. 

 Și România cum a votat, Alex? 

Alex Necula: Nu! 

Prof. Silviu Neguț: Bravo, Alex! 

 Păi știi ce înseamnă? Că orice provincie, în orice stat care ajunge la un moment dat să aibă o 

populație predominantă, că în Kosovo până în 1938 erau sârbii dominanți, timp de secole, iar din 1945 a 

început să scadă populația sârbă, înseamnă că oricine își poate aroga dreptul să se desprindă dintr-un stat. 

Acesta e marele pericol, și atunci Marile Puteri au considerat că rezolvă simplu o problemă care era 

intitulată „butoiul cu pulbere al Europei”.  

 

Alex Necula: Ce impact a avut dezmembrarea URSS-ului, atât din punct de vedere geografic, cât și 

geopolitic? 

Prof. Silviu Neguț: Din punt de vedere geopolitic s-a ajuns la o situație care era de dorit. Statele care erau 

cândva independente să își aibă și ele, după un anumit timp, independența. Astfel s-a făcut dreptate unor 

popoare asuprite, ocupate cu forța de Imperiul Țarist și păstrate în perioada Uniunii Sovietice.  

 Din punt de vedere geografic nu s-a schimbat nimic, spațiul e același, doar că stăpâni sunt cei de 

drept sau ar trebui să fie, că încă mai sunt pe acolo niște imixtiuni. 



P a g e  4    I n t e r v i u l  l u n i i   

Alex Necula: Ce v-a inspirat să deveniți geograf? 

Prof. Silviu Neguț: E greu de răspuns la această întrebare. Uneori am tentația să dau răspunsuri diferite, 

pentru că eu sunt născut într-o zonă în care relieful nu spunea absolut nimic, nu ar fi îndemnat la călătorie, 

pentru că este câmpie plată, plată. Era undeva o movilă, de câțiva metri înălțime și voiam și eu să ajung să 

mă urc pe ea. Însă mai departe, m-a inspirit lectura. Nu exista televiziune, la cinematograf mergeam o dată 

la doi ani că nu venea la țară, unde eram eu. Și atunci citeam. Au fost două categorii de lecturi care m-au 

făcut să visez și să încerc să realizez și eu ceva. O dată, Jules Verne, cărțile lui pe care le-am citit din clasa 

a doua și care mi-au descătușat mintea și m-au făcut să văd că lumea asta e variată. Te plimbai cu Jules 

Verne peste tot… „de la Pământ la Lună”. Eu când citeam îmi imaginam, deși, uneori îmi imaginam 

greșit, evident, dar îmi imaginam cam cum ar fi. Și apoi o colecție cărticele, de 60-80 de pagini, care se 

numea „Aventurile submarinului Doxi”. Din păcate nu s-au retipărit. Pe scurt, era vorba de un submarin, 

al cărui comandant, căpitanul Farrow, care avea un băiat pe care îl chema George. Acest George avea un 

prieten pe care îl chema Peter și mai avea și un prieten negru pe care îl salvase tatăl lui din Africa, pe care 

îl chema Pongo. Și acest comandant călătorea pe mările lumii pentru că nu avea voie să se întoarcă în 

Marea Britanie și de aici, motivul cărții. Erau aproape 400 de cărți, în fiecare fiind o expediție în altă 

parte. Fie mergeau în satul lui Pongo, fie mergeau în Nepal pentru că un prinț descoperise ceva, fie 

mergeau în Singapore, fie în subteranele din San Francisco să se lupte cu bandiții și așa mai departe, prin 

toată lumea. Cele două m-au făcut să doresc să văd, să știu mai mult, și am citi și mai mult și mai mult. Și 

așa mi-am ales geografia ca să îmi împlinesc dorința de a cunoște mai mult, de a ști mai mult și mai ales 

de a vedea mai mult. 

Alex Necula:Și ultima întrebare, ce credeți despre încălzirea globală? 

Prof. Silviu Neguț: M-ai nimerit bine, pentru că eu am o funcție în domeniul IHDP                      

(International Human Dimensions Programme of Global Environmental Change). Respectiv, cum 

influențează omul aceste schimbări întrucât clima s-a schimbat întotdeauna în erele geologice. Vorbim de 

era glaciară, apoi între erele glaciare există câte o perioadă de încălzire, iar revine apoi era glaciară. Noi 

acum suntem spre finalul unei perioade inter-glaciare, adică ne apropiem de glaciațiune. Poate să mai 

dureze 2000 de ani. Aceste perioade interglaciare sunt de 10-12000 de ani când natura își spune cuvântul, 

orice ai face. Fenomenele apar datorită recesiunii polare care însemnă că se schimbă polii magnetici ai 

Pământului, el fiind în continuă transformare și mișcare. Se numește precesia polilor. De aceea în 

Antarctica, sub gheață, s-au găsit fosile când era o zonă tropicală acolo, iar în Sahara s-au găsit urmele 

ghețarilor.  



P a g e  5    I n t e r v i u l  l u n i i   

 Partea a doua, referitoare la modificările climatice, este cea legată de ce face omul și cum 

influentează clima. Și spuneai tu mai devreme, legat de ceea ce se discută la ONU, despăduririle. Păi 

dacă despădurești, pe de o parte nu se mai elimină suficient oxigen în atmosferă, pantele sunt atacate de 

eroziune, etc. S-a constat de exemplu în Brazilia că a secat un fluviu și aparent s-a considerat că nu e 

nicio problemă. Când au cercetat, s-a constatat că în zona lui de izvoare au fost despăduriri masive și ca 

urmare nu mai cădeau precipitații și a secat un fluviu. Omul prin activitatea industrială, elimină în 

atmosferă dioxid de carbon. Revenind la China, ai văzut la televizor, că în capitala Chinei, oamenii abia 

se vedeau. Prima mea imagine când am ajuns în China, prima fotografie pe care am făcut-o, era acest 

smog, totul era întunecat și în plus nu era deloc verdeață spre deosebire de alte orașe ca Shanghai, Siang, 

unde era verdeață. Aici, era gri totul din cauza activității industriale, dar mai ales a transportului care e 

masiv. Bulevardele obișnuite au zece benzi. Celelalte două benzi fiind pentru biciclete, motorete, scutere. 

Așadar, mașinile elimină în atmosferă particule ce formează un fel de strat și razele soarelui ajung acolo 

și provoacă dedesubt căldură, de aceea se numește efect de seră. Asta înseamnă că în timp crește 

temperatura Pământului, această creștere ducând la topirea calotelor glaciare și în nord și în sud, de aceea 

s-a văzut că de la un an la altul, suprafața de gheață din Oceanul Artic, de altfel un ocean liber, este din 

ce în ce mai redusă și nu mai apucă să se refacă. Acesta este un pericol foarte mare, înseamnă că omul a 

ajuns să depășească natura în ceea ce privește influențele negative asupra climatului. 

Alex Necula: Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la clubul de geografie! 
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De vorbă cu foștii noștri elevi 
 

 

Rubrică realizată de Delia Pușcă, specialist relații publice Genesis Collegiate  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Luna aceasta a început cu o vizită supriză. O parte din absolventele Școlii Gimnaziale 

Genesis din anii trecuți și-au vizitat foștii profesori și au salutat clasele în care, nu de mult, și 

ele au învățat. 

  

 Ioana Oprescu, Sarah Stancu și Alexandra Mihăescu ne-au împărtășit câteva din 

experiențele lor de la liceu, planurile de viitor, dar și despre dorul de școală. 

 

 „Am fost la Genesis din grupa mică, de la grădiniță, deci îmi lipsește chiar foarte 

mult. Dacă se va face liceu, aș vrea să continui aici”, le-a povestit Ioana foștilor colegi mai 

mici. 

  

 Sarah, în schimb, i-a sfăuit pe copii să profite de ceea ce oferă fiecare clasă, să învețe 

la fiecare disciplină și „să aspire la lucruri cât mai mari”. Ea, de exemplu, ne-a mărturisit că 

deja se pregătește pentru profesia de medic chirurg... 

 

 Alexandra își amintește cu drag de relațiile frumoase pe care le-a avut cu profesorii pe 

tot parcursul școlii. „Ne-au apropiat și ne-au ajutat să ne maturizăm, învățându-ne să ne 

comportăm frumos unii cu alții”, iar aceste lucruri au făcut parte din lista sfaturilor oferite 

actualilor elevi Genesis.”  



P a g e  8    I s t o r i e  a n t i c a  s i  m e d i e v a l a   

Femeia în Evul Mediu 
 

Ilinca Neagu 

clasa a VIII-a 

Nu înţeleg de ce trebuie să fim mereu preocupaţi de bărbaţi sau de bătăliile lor, istoria 

femeilor e adesea mai interesantă. 

                                       Theodor Fontane 

 În Evul Mediu, imaginea pe care 

o avea femeia în societate și realitatea 

vieții sale erau două lucruri distincte. 

Religia, reprezentată în plan social de 

clerul format din bărbați celibatari, 

impunea o imagine a femeii, din punct de 

vedere fizic, mental și moral, net 

inferioare bărbaților. Cea mai de preț 

virtute a unei femei putea fi considerată 

virginitatea despre care se spunea că este 

calea de aur a vieții, căsătoria fiind calea 

de argint, deci inferioară. Sursele acestor 

credințe despre femei erau Biblia, dar și 

unele credințe păgâne. Pentru femeie 

existau doar două alegeri considerate 

respectabile: soția supusă sau călugărița, 

dedicată religiei, însă asta nu înseamnă că femeile în Evul Mediu alegeau aceste roluri. 

 Revenind la imaginea femeii, perspectivele erau de multe ori antinomice, atât în societate, cât și în 

interiorul Bisericii. În secolele al XII-lea și al XIII-lea, cultul Fecioarei Maria luase amploare în rândul 

burghezilor și celebra elementul feminin ca fiind superior din punct de vedere moral. La aceasta mai 

contribuiau și povestirile cavalerești romanțate și literatura siropoasă de curte. De asemenea Biserica nu 

numai că nu încuraja, dar nici nu tolera misoginismul extrem.  



P a g e  9   I s t o r i e  a n t i c a  s i  m e d i e v a l a   

 Peter Lombard (1100-1169) a fost un teolog influent, care susținea că motivul pentru care 

Dumnezeu a ales să o creeze pe Eva din coasta lui Adam a fost acela că femeia nu trebuia nici să domine, 

nici să fie dominată, ci să fie un partener egal al bărbatului într-o relație. Legile germanice erau mult mai 

favorabile femeilor decât legile din Imperiul Roman. Femeile germanice se puteau căsători cu bărbați de 

vârsta lor, iar la nuntă, aceasta primea în dar o proprietate de la soțul ei, pe care o putea păstra indiferent de 

circumstanțe, de exemplu dacă el murea. Legea le permitea femeilor să aibă dreptul la proprietate, să 

administreze această proprietate și să ia hotărâri legate de aceasta, și să o dea mai departe. Femeile 

germanice aveau dreptul de asemenea să invoce bărbați la judecată, în cazul în care aceștia le cauzau răni 

corporale sau în cazul unui viol. 

 Majoritatea femeilor din Evul Mediu nu erau nici soții supuse nici călugărițe, ci munceau. Există 

dovezi ale faptului că în interiorul căsătoriei ele erau iubite și respectate de soții lor, poate și datorită 

faptului că lucrau umăr la umăr cu ei. De la vârsta de 10-16 ani fetele erau învățate meserii întocmai ca 

băieții. Atunci când se căsătoreau ele urmau să lucreze fie pe cont propriu, fie pentru afacerea soților lor. 

 Meșteșugurile care aveau cel mai mare număr de femei muncitoare erau cele alimentare și textile. 

Aparțineau de bresle și puteau deveni meșteri, deși nu primeau același salariu ca bărbații, primind mai 

puțini bani pentru aceeași meserie pe care o practica și un bărbat. În Evul 

Mediu târziu, femeile din mediul urban au început să aibă acces la 

educație, dar acest lucru nu le permitea să profeseze ca profesioniști.  

 De-a lungul Evului Mediu, femeia și-a îndeplinit cu prisosință 

rolul de procreere. Viața femeii din societatea medievală avea trei aspecte 

principale: familia, căsatoria și religia. Femeile Evului Mediu au fost 

renumite ca soții, mame și călugărițe, dar au mai fost câteva care s-au 

îndepartat de tradițiile acelor vremuri. Acelea au fost scriitoarele, poetele, 

educatoarele și cele care au practicat vrajitoria.  

 În toată perioada aceea situația femeii era într-o umbră grea a 

păcatului originar. Femeile erau văzute ca fiind inferioare bărbaților și nu 

se bucurau de afecțiunea lor, iar Biserica le învăța că trebuie să fie 

ascultatoare și supuse tatălui și bărbatului lor. Foarte puține femei puteau 

să stea liniștite acasă, cele mai multe erau nevoite să muncească la câmp, și în același timp să aibă grijă de 

familiile lor, să le hrănească, să le îmbrace.  



P a g e  1 0    I s t o r i e  m o d e r n a  s i  c o n t e m p o r a n a   

WATERGATE 
                  Rareș Sas 

              Clasa a VII-a B 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Watergate - likely one of the most well-known and influential political scandals in all of modern 

history. But what is it, really? We all know that it led to the demise of the Nixon administration, but does 

any of us know how? Well, I'd like to answer this question.  

 The scandal started when 5 men broke into the DNC (Democratic National Commitee) HQ on the 

17th of June, 1972. Soon after, a scandal erupted over president Nixon's involvement in the break-in after 

the arrest of the burglars. Extensive interrogation of the suspects made them confess to having been 

influenced by the CRP, Nixon's official campaign fund. After a long court battle, the U.S. Supreme Court 

ruled that the president must release the tapes for investigative purposes. They showed his involvement 

in the break-in and led to his resignation in less than 2 months. Despite this, Gerald Ford (his successor) 

pardoned him for his crimes. Not long after, the term "Watergate" and the "-gate" suffix became virtually 

synonymous with corruption and scandals. So how did Nixon attempt his cover-up? Well, simple. He 

started by denying any ties to the burglars, calling their leader an "asshole", though he soon ordered the 

CIA to stop the FBI's investigation. A few days later, Nixon stated that "I can say categorically that ... no 

one in the White House staff, no one in this Administration, presently employed, was involved in this 

very bizarre incident". At the same time, he said that John Dean had conducted an investigation, though 

this was not the case. Continuing their tradition of denial,various members of the CRP stated that they 

had no ties to the break-in. Not long after, the scandal escalated, leading to Nixon's resignation. The 

aftermath was obvious – all burglars were arrested and the CRP was dismantled - and so ends the reign 

of one of the most corrupt presidents in the U.S. history. 
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Marile probleme geografice ale Ucrainei 
 

Alexandru Necula 

Clasa a VII-a A 

 
 Ucraina nu poate fi numită o țară bogată, și cu atât mai puțin, 

o țară unită, având în vedere aspectul cultural.  

 Așezarea geografică joacă un rol important în destinul 

ucrainian. Regiunea în care este situată această țară se numește 

Câmpia Europeană. Ucraina, din punct de vedere cultural, este 

dezbinată, iar acest lucru se datorează în primul rând poziției 

gerografice. 

Poate vă întrebați „de ce?”. Datorită așezării, în mare parte 

câmpie, Ucraina este situată lângă Rusia, Moldova, România, 

Belarus, Polonia, Ungaria și Slovacia. Datorită factorilor 

istorici și geografici, Ucraina este împărțită în două grupuri: 

  - ucrainienii – situați în partea de vest; 

  - rușii – situați în partea de est. 

 Acum, cel mai probabil, vă întrebați ce legătură are 

geografia cu privire la starea de acum a Ucrainei și a destinului ei istoric. Răspunsul e simplu - Ucraina 

este mijlocul tuturor chestiilor. Și vă gândiți „ce chestii ?”.  

1.Conductele de gaze  

 

 

 

 

 

2.Granița dintre Uniunea Europeană    
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Calabria 
 

Alexandru Rusu 

Clasa a VII-a A 

 Calabria sau Brutium, denumire provenită din latină, este una dintre cele mai frumoase regiuni 

din Italia, mai ales la apus. Soarele este foarte plăcut și stralucitor, iar cerul foarte colorat. Calabria ne-a 

adus bucuria în inimile noastre, în timpul vacanței din iulie.  

 Este regiunea din sudul Italiei care se întinde de-a lungul „tocului“ peninsulei, la sud de Napoli. 

Zona este mărginită la nord de Basilicata, regiune din sud-vestul Siciliei, la vest de Marea Tireniană, iar 

la est de Marea Ionică. Regiunea are o populație de 2,05 milioane de locuitori și acoperă 15.080 km², 

fiind divizată în cinci provincii: Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia și Catanzaro. 

Catanzaro este capitala regională a Calabriei încă din 1970, deși sediul Parlamentului Regional se află în 

fosta capitală – Reggio Calabria.  

  Calabria m-a impresionat în mod plăcut. Oamenii de acolo nu au fost deloc plictisitori sau 

morocănoși, ci erau plini de viață. Țin minte că în fiecare dimineață, după ce veneam de la plajă, una 

dintre cele trei doamne de la hotel venea să ne ia cu o mașinuță, ca să nu fim nevoiți să urcăm 500 de 

metri. Ei se întorceau de fiecare dată să ia alți oameni, ceea ce înseamnă că ei au rabdare. De asemenea, 

plaja a fost un loc distractiv. La un moment dat, eu cu tatal meu ne-am înscris la un concurs de tenis de 

plajă. Am câștigat foarte ușor, noi luând campionatul în serios, în timp ce adeversarii noștri au luat-o ca 

pe o distracție.  

 Mi-au atras atenția următoarele atracții turistice: 

 Reggio Calabria, situat pe fâșia dintre Italia și Sicilia, 

este cel mai mare și mai vechi oraș din Calabria. El a fost 

renovat recent pentru panorama fabuloasă pe care o oferă 

turiștilor. De asemenea, localitatea este apreciată pentru 

grădinile botanice și clădirile cu arhitectură veche, peste care 

„apasă“ 3000 de ani de istorie. Însemnele acestei istorii sunt 

contemplate de vizitatori în Castelul Aragonian și Muzeul 

National „Magna Grecia“, care găzduiește celebrii Războinici 

Riace. 
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 Tropea, localitate aflată pe coasta Mării Tireniene, oferă turiștilor șansa de a pătrunde tainele 

sanctuarului „Santa Maria dell’Isola“. De asemenea, zona este renumită pentru ceapa roșie, dulce, care se 

cultivă în grădinile din Ricadi.  

 Gerace, oraș situat în apropiere de Locri, încântă privirile vizitatorilor cu aparența medievală, 

ruptă parcă din paginile unei carți de istorie. În centrul orașului, ascunsă printre străduțe strâmte, se afla o 

catedrală impunatoare. 

 Squillace, stațiune situată pe malul mării, include unul dintre cele mai importante site-uri 

arheologice din zonă. 

 În apele Mării Tireniene, calde și cristaline, care mărginesc Calabria în vest, sunt o serie de insule 

vulcanice, dintre care se remarcă Volcano, Lipari și Stromboli, care păstrează și azi urmele vulcanilor 

care au erupt în timp, și care fac zona cu atât mai pitorească și mai interesantă. 

 Ca specialități culinare specifice recomand: cacciacavallo, care este un tip de brânză din lapte de 

oaie sau vacă, produs inițial în zona Siciliei. În prezent, sortimentul s-a răspândit în toate țările balcanice. 

Dacă doriți ceva dulce, cred că ar trebui să încercați pignolata. Este un desert tipic sicilian, sub forma 

unui blat fin acoperit cu ciocolată și sirop de lămâie. 

 Calabria este o zonă care merită vizitată, în special vara, și vă asigur că tartuffo di pizo este cea 

mai bună înghețată pe care am mâncat-o vreodată! 
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Mircea Eliade 
 Tiberiu Frățilă 

Clasa a VIII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mircea Eliade s-a născut pe 13 martie 1907, 28 februarie pe stil vechi, în București. Tatăl lui, 

Gheorghe Ieremia, ofițer de infanterie la Tecuci își schimbă numele după cel al faimosului filozof Ion 

Heliade Rădulescu.  

 În 1914, familia lui se mută la București pe strada Melodiei, în spatele Pieții Rosetti. Când face 

șase ani, începe să învețe la școala de pe strada Mântuleasa. După modelul fratelui său Nicu, care a 

învățat numele județelor, Mircea Eliade descoperă în bibliotecă cărțile intitulate roman. Cu toate astea, 

părinții nu îl lasă să citească prea mult, deoarece avea „ochii slabi”, conform sfatului învățătorului său. 

Totuși, nu se putea despărți de lectura sa: Citeam ce-mi cădea în mână, romane în fascicole, Sherlock 

Holmes, Psaltirea, Cheia visurilor și citeam pe ascuns, în fundul grădinii, în pod, în pivniță. Cu toate 

astea, vederea lui s-a înrăutățit: Dar cum aș fi putut să-mi menajez ochii într-un timp când aproape în 

fiecare săptămână descopeream un nou autor, alte lumi, alte destine? Încercam, totuși să mă apăr, citind 

fără ochelari, cu bărbia lipită de carte, sau închizând când un ochi, când celălalt, sau apăsându-mi 

ochelarii pe nas, sau schimbând becurile, când albastre, când albe, când slabe, când puternice. Apoi, 

când ochii îmi lăcrimau și mi se împăienjeneau de-a binelea, treceam în odăița de alături și mă spălam 

cu apă rece. Rămâneam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închiși, încercând să nu mă mai 

gândesc la nimic., își amintește el în una din cele mai cunoscute cărți ale sale, „Romanul adolescentului 

miop”.  
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 În plus, avea un talent pentru cântatul la pian, pe care tatăl său a început să i-l cultive de mic, 

chemând profesori acasă la ei. Cu toate astea, Mircea nu era foarte entuziasmat, ci chiar dezamăgit de 

faptul că deseori nu-i ieșeau melodiile.  

 În școala generală nu a fost un elev silitor. Nu înțelegea de ce primea teme și de ce trebuia să 

învețe gramatica limbii franceze, „o disciplină absurdă și ineficace”, iar într-un singur an a avut corigențe 

la română, franceză și germană. Totuși, reușește să își treacă corigențele, la română mulțumită 

compunerilor lui de 15-20 de pagini, pe care profesorul este nevoit să îi dea zece. A avut un interes 

pentru biologie, în special botanică și zoologie, care l-a atras fără dubii pentru prima dată înspre Gœthe, 

un model pe care l-a urmat întreaga sa viață.  

 După ce a terminat s-a înscris la liceu, la Colegiul Spiru Haret, unde a fost coleg cu Arșavir 

Acterian, Haig Acterian, Petre Viforeanu, Constantin Noica și Barbu Brezianu. Este interesat în 

continuare de științele naturii și de chimie, ca și de ocultism, și scrie piese scurte pe diverse subiecte. În 

ciuda tatălui său, care era îngrijorat de faptul că-și pune în pericol vederea, Eliade continuă să citească cu 

pasiune. Unul dintre autorii preferați este Honoré de Balzac. Începe să studieze persana și ebraica. Este 

interesat de filosofie și studiază lucrările lui Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet, citește și lucrări de 

istorie, în special pe Nicolae Iorga și B. P. Hașdeu. Prima sa operă a fost publicată în 1921- Inamicul 

viermelui de mătase, urmată de Cum am găsit piatra filosofală. Patru ani mai târziu, Eliade termină 

volumul său de debut, unul autobiografic, Romanul Adolescentului Miop.  

 Eliade se convinge după liceu că nu are cum să ajungă un chimist desăvârșit, deci se înscrie la 

Facultatea de litere și filozofie, la Universitatea din București. Acolo se împrietenește cu Nae Ionescu, 

mai mult decât profesorul meu favorit, maestrul meu, ghidul, și reușește să îl viziteze pe Giovanni Papini, 

unul dintre autorii săi preferați.  Datorită prienteniei cu Nae Ionescu, Mircea Eliade devine simpatizant al 

Mișcarii Legionare. 

 După ce termină facultatea, Mircea Eliade pleacă în India pentru cinci ani, cu scopul de a studia 

limba sanscrită și filozofia indiană alături de Surendranath Dasgupta. Ei devin foarte buni prieteni, iar 

Mircea Eliade locuiește cu el în casă. Acolo o cunoaște și pe fata lui Dasgupta, Maitreyi, de care se 

îndrăgostește, dar tatăl ei nu este e acord și îl trimite acasă pe Eliade: Sufeream cu atât mai mult cu cât 

înțelegeam că, odată cu Maitreyi, pierdusem India întreagă,  își amintește el în Memorii. 

 Începând cu 1957, Mircea Eliade pleacă și se stabilește în Chicago ca profesor de istorie 

comparată a religiilor la Universitatea Loyola. Reputația lui crește în fiecare an și cu fiecare nouă lucrare 

apărută, devine membru în alte instituții ilustre, primește și mai multe doctorate honoris causa.  
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  După prima lui căsătorie cu Nina, care moare în 1944, se căsătorește cu Christinel, cu care 

trăiește până în ultima lui zi. În ultimii ani de viață, în ciuda serioaselor probleme de sănătate, Eliade a 

continuat să lucreze editând cele 18 volume de Enciclopedia religiilor, adunând contribuții pentru 

ultimul volum de Istoria 

credințelor și proiectând un 

compendiu al lucrărilor sale de 

istoria religiilor, care să arate ca un 

mic dicționar.  

 După ce în 1986 biroul lui 

Eliade cu toate manuscrisele lui 

este distrus într-un incendiu, face 

la scurt timp atac cerebral. 

Discipolul lui preferat, Ion Petru 

Culianu, ne povestește mai târziu: 

Christinel mă ia deoparte și îmi 

povestește că luni, în jurul orei 

șase, Mircea Eliade i-a cerut 

cartea lui Emil Cioran «Exercices 

d’admiration» și s-a așezat în 

fotoliul său preferat de catifea 

verzuie ca să citească. Zece minute 

mai târziu, stătea în fotoliu 

zâmbind nemișcat, cu cartea 

deschisă în brațe. Crezând că e 

vorba de o glumă, Christinel l-a 

chemat o dată, de două ori, fără 

răspuns. În ultimele lui clipe stă cu 

soția și cu discipolul său.  

 După 75 de ani de viață, moare pe 22 aprilie 1986, la ora 9:15, lăsând în urma sa zeci, sute de 

opere care vor rămâne mereu în mintea oricărui român atunci când se va gândi la numele „Eliade”. 

 

Nae Ionescu și Mircea Eliade 
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Anul și data Nașterii Mântuitorului  
 

Maximilian Duță 

Clasa a VII-a B 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Anul și data nașterii Mântuitorului, nu sunt cunoscute cu certitudine. Majoritatea cercetătorilor, 

iau ca punct de referință anul morții lui Irod, deoarece, în Evanghelia după Matei, nașterea Domnului 

este plasată în apropierea decesului lui. Iar acest eveniment a avut loc în anul 4 înainte de era creștină 

(750 ab urbe conditia=de la întemeierea Romei). 

 Cercetătorii, care propun anul 5 î.Hr. sau anul 6 î.Hr. ca an al nașterii, se bazează pe informația 

potrivit căreia, Irod, după nașterea lui Iisus, a dat ordin să fie omorâți toți copiii până la doi ani. 

 Până și istoria magilor a fost folosită pentru a determina anul nașterii lui Iisus Hristos. Cei care 

susțin această ipoteză se leagă foarte mult de faptul că în anul 7 î.Hr., an în care consideră ei că s-a 

născut Iisus, a avut loc o conjuncție a planetelor, lucru demonstrat astronomic. Dar, problema care 

apare, la istoria magilor, este aceea că nu vorbesc de o conjuncție a planetelor, ci de o stea, apărută ca o 

minune, care se mișca. 

 Faptul că Iisus s-a născut cu câțiva ani înaintea erei marcate de nașterea Sa este un fapt dovedit 

și recunoscut istoric. Iată cum se pot explica aceste suprapuneri: în secolul al VI-lea, un monah din 

Schytia a făcut un calendar liturgic care număra zilele de la anul nașterii Domnului. Eroarea de calcul 

comisă de Dionisie, numele monahului, constă în faptul că a identificat anul 1 de la nașterea lui Hristos 

cu anul 754 ab Urbe conditia. Eroarea monahului nu poate să impieteze asupra veridicității istorice a 

relatărilor evanghelice.  
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 Dionisie nu avea informații exacte, de aceea nu a putut stabili nici data morții lui Irod, nici data 

recensământului lui Quirinius, așadar, făcându-și propriile estimări pe baza informațiilor din Evanghelia 

după  Luca: Sf Ioan Botezătorul, și-a început activitatea de a propovădui în anul 15 de domnie al 

împăratului Tiberiu; Iisus avea 30 de ani când și-a început slujirea. Al cincisprezecelea an de domnie al 

lui Tiberiu corespunde anului 29 d.Hr.. Dionisie cel Mic, rezervând un an misiunii Sf Ioan Botezătorul, a 

ajuns la concluzia că Iisus s-a născut în anul 1, acest raționament stând, probabil, la obținerea 

calendarului actual.  

 Majoritatea cercetătorilor moderni, consideră vârsta lui Iisus un număr rotund, aproximativ și nu 

numai Luca, ci și Matei plasează data evenimentelor povestite de ei în timpul domniei lui Irod, acest 

ultim element fiind punctul cel mai solid pentru a determina cu exactitate momentul nașterii Domnului. 

 Calendarul întemeiat de Dionisie nu ține cont de data morții lui Irod. Acest calendar a fost adoptat 

peste tot începând cu secolul VI, cu rezultatul că cercetătorii datează nașterea lui Iisus cu câțiva ani 

înainte de Hristos. 

 În ceea ce privește data de 25 decembrie, ea nu trimite la nimic special în istorie. Sărbătoarea 

Nașterii Domnului la 25 decembrie, a fost fixată abia in secolul IV, și pare să fi înlocuit sărbătoarea 

zeului solar Mythra, care marca solstițiul de iarnă - 22 decembrie. Totuși, Nașterea Domnului nu 

coincide cu solstițiul de iarnă, ci cu momentul în care zilele încep să scadă, iar nopțiile să crească. 

 Înlocuirea sărbătorii păgâne a solstițiului cu sărbătoarea creștină a Soarelui Dreptății depinde de 

cea mai veche tradiție a Bisericii primare din Roma și este motivată teologic de proorocia lui Maleahi. 

 Mult timp, data Crăciunului a fost variabilă, în Alexandria secolului II se credea că data corectă 

sărbătoririi Crăciunului este 19 aprilie. Datele de 18 aprilie, 28 aprilie și 29 mai aveau și ele partizanii 

lor, dar niciuna dintre aceste tradiții, nu a fost demonstrată istoric. 

 Așadar, când s-a născut Hristos cu adevărat? O dată exactă nu se poate da, dar este cert faptul că 

Iisus nu s-a născut în anul 0 pe care îl considerăm noi, și nu s-a născut pe data de 25 decembrie. 

 Iar, prin mărturiile Sf. Evangheliști, Matei și Luca, Iisus s-a născut în timpul lui Irod, Irod care a 

murit cu 4 ani înainte de începutul erei creștine. De asemenea, și cercetăriile asupra calendarului lui 

Dionisie, plasează Nașterea Domnului înaintea erei noastre. 
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Pictură realizată de Ioana Gugu 

Clasa a V-a B 

Pictură realizată de Ilinca Radu 

Clasa a VI-a A 

Pictură realizate de  

Ana Trandafir 

Clasa a VIII-a 
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Magia cuvintelor 
Șerban Mihai 

Clasa a V-a A 

Giovanino Pierdevară era un mare călător. Și tot călătorind, ajunsese într-un tărâm parcă fără viață, 

ce era împânzit de oameni indiferenți, care nu făceau altceva în decursul unei zile decât să tasteze 

telefoanele mobile. 

O fi tărâmul electronicelor? se gândi Giovanino. Se uită sus, spre cer și observă un cer înnorat, sur, 

fără Soare. Era o atmosferă complet deprimantă. 

Eroul nostru, Givanino, se duse să întrebe ce tărâm este acesta. Se apropie de un locuitor ca să se 

lămurească, însă în loc de răspuns, locuitorul îi arătă un mesaj, pe care scria: Te afli în Țara Fără-Cuvinte. 

Giovanino rămăsese mut de uimire. Nu își imagina că fără cuvinte lumea ar fi complet anostă, deci 

fără de culoare. Nu crezuse că fără de cuvinte , oamenii nu și-ar mai putea exprima emoțiile.pe scurt, nu-i 

venea să creadă ce importanță mare au cuvintele. 

Și cum vă exprimați emoțiile? întrebă Giovanino 

A, păi printr-o aplicație! Este mult mai simplu, tastă locuitorul Țării Fără-Cuvinte. 

Giovanino hotărî că este un foarte plicticos și anost ținut, așa că își continuă călătoria.  

Ieşit din lumea poeziilor 

Alexia Bârjoveanu 

Clasa a V-a A 

 Bună ziua! Eu sunt iepurele din poezia „Fricosul” de Emil Gârleanu şi am iesit din lumea poeziilor 

şi a poveştilor, iar acum m-am apucat de scris. Acum o să vă povestesc unde m-am trezit eu şi ce s-a 

întâmplat după ce am ieşit din această lume.                                                                                                                                                

 Când m-am trezit eram în casa unui om! Oau! Nu am mai vazut niciodata aşa ceva! Dintr-o data 

apare în faţa mea o fetiţă.                                                                

  -Ce faci tu aici iepuraşule? spune ea.  

 Eu nu știam ce zice şi ce anume însemnau lucrurile pe care le spunea. 

-Acum eşti al meu! Dar cum o să te cheme? Hmmmm... . O să te cheme Vată de Zahăr! Iti place? 

 Acum, eu, iepuraşul numit Vată de Zahăr aveam un nume minunat şi o stăpâna foarte drăguţă. Ceea 

mi-am dorit mereu! 
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Povestea semnelor de punctuație 

Matei Iliescu 

clasa a V-a A 

 

 Într-o după-amiază, în camera lui Matei, semnele de punctuație au coborât din carte, pe birou; au 

început să se certe: 

Eu sunt cel mai important! spuse Semnul Exclamării! Fără mine nu s-ar putea 

exprima emoțiile. 

Ba nu! Eu sunt cea mai importantă, spuse Doamna Virgulă. Fără mine nu ar 

exista enumerația termenilor, iar scrisul ar fi fără șir, fără intonație, înțelegerea unui text ar fi într-adevăr 

foarte dificilă. 

 Interveni și Domnul Punctul: 

Voi nu v-ați dat seama că eu sunt mai important? Fără mine nu s-ar putea finaliza 

un enunț. 

 Interveni și Cratima, o altă Doamnă prețioasă de pe Tărâmul Semnelor de punctuație, în timp ce 

escalada o ascuțitoare: 

Hei, pe mine nu mă vedeți? Fără mine multe enunțuri nu ar avea sens. 

Ce să vă mai spun, vă puteți închipui, nu? Era un VA-CARM în toată regula.  

Auzind tărăboiul, Matei intră hotărât în cameră: 

Hei, ce se întâmplă aici? 

Ei nu cred că-s...., spuse Punctul. 

Ba nu, eu sunt cel mai important, interveni Semnul Exclamării, cel care imprimă  

atâtea stări afective. 

Ba nu! Ba nu! Ba eu! începură cu toții. 

Stați, stați! îi liniști Matei. Cu toții sunteți importanți! Fără Virgulă priviți: 

Mergem cu bicileta sau mâncăm? Nu vreau să mănânc! Nu, vreau să mănânc! Iar despre Domnișoara 

Cratimă și Domnul Punct, ce să mai spun? Am găsit o varză în tufiș; Am găsit-o în tufiș. 

 Toate semnele de punctuație râdeau în hohote, ținându-se de burtă. De la atâta râs, micuța 

Domnișoară Cratimă a căzut de pe ascuțitoare. 

 Toate semnele de punctuație au înțeles că sunt importante. Încă râzând, cu toate, s-au urcat înapoi, 

fiecare așezate la locul lor, în carte. 
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Santa Claus was kidnapped! 
          by Teodor Drăguș 

 

On Christmas Eve, in a city from U.S.A., in the year 1990, a family was preparing the decorations. 

The kids were four diligent daring twin brothers who loved each other and their parents. Their names were 

Timmy, Greg, Alexa and Mary. They weren’t so different, they knew everyone in town and everyone liked 

them. 

They were in a hurry to choose something for their decorations and they were in a time crisis. It was 10 

P.M.. 

Timmy: “Faster, we need to get our sleep!” 

Alexa: “Do you know how hard it is to run with so little energy?!” 

Greg: “Should the tinsel be red or green?” 

Mary: “Red matches Santa’s outfit, or, no!” 

Dad: “What should I use to make the fake snow for the pot with the Christmas Tree?” 

Mom: “Baking soda, no, flour!” 

Yes! That was happening in that moment! It was so frustrating, they had to go with a mini-Christmas Tree 

with a single globe, a plate with two biscuits and a glass filled with only a quarter of milk. Even though, 

Timmy said: “If you want to do that, do it! But I’m only saying this now: This is NOT a good idea!”. But 

no one often listens to Timmy!  

The next day, they saw no changes. 

Timmy: “I told you this is not a good idea. 

Mary: “No, you didn’t!” 

Timmy: “What do I have to do to get attention from you three?!” 

Greg, Alexa and Mary together: “Sorry, we’re not listening.” 

After just an hour, the worst news is airing on TV: 

News reporter: I’m Johnny Franklin and I’m here with probably our worst news of all time! Santa Claus 

was kidnapped! According to the parents’ analysis, millions of children in the world are sad because of the 

lack of presents! 

All: "That’s terrible!" 

Timmy: "I think I know whose fault it is! It’s Robber’s fault!" 

Robber was a stray dog who hated company! He was the biggest “robber” in the whole country! That day, 

he made the worst decision of all! 

That was right, it was Robber’s fault. 

The twins got to his “neighbourhood” while he was sleeping. They found Santa Claus tied with some 

licked chains. The twins freed him. 

Santa: "How can I favour you?" 

All four twins at once: "You can get us the items from the list in the bathroom." 

It was said and done! The next day, they felt happier than ever! 

 



P a g e  2 2    A R T f e l  d e  R e v i s t ă    

De citit, văzut și savurat 

Rubrică realizată de Ruxanda Rusu și Ilinca Pușchilă 

Clasa a VII-a 

 Pentru luna aceasta am realizat o selecție ce include cartea „Cei patru mari”, filmul „Crima din 

Orient Express” și concertul de Crăciun al Corului Madrigal. Sperăm să vă placă! 

  

 Luna aceasta am ales cartea „Cei patru mari”, de Agatha Chriestie, o britanică 

specializată în romane polițiste. 

 Atunci când Hercule Poirot primește un prieten vechi în locuința sa, un 

necunoscut își face și el apariția. Acesta le transmite informații importante despre așa-

zisa existență a cartelului criminal „Cei patru mari”, ce poate fi o adevărată amenințare 

la adresa întregii omeniri. Conform spuselor străinului, banda era alcătuită din: 

Numărul 1 - creierul „Celor patru mari”, Numărul 2 - un multimiliardar american, 

Numărul 3 - o franțuzoaică și Numărul 4 - distrugătorul. Evident, marele Hercule 

Poirot este atras de această provocare, având să afle mai târziu cât de periculoasă este 

călătoria, pe care o face împreună cu amicul său, pentru a distruge organizația. 

 Trebuie să precizăm că nu recomandam cartea copiilor sub 10 ani. Dacă v-a 

plăcut lecturarea operei, vă recomandăm și urmatoarele romane ale aceleași scriitoare: „Moarte pe Nil”, 

„Misterul din Caraibe” și „Crimă la vicariat”. 

 

 Filmul „Crima din Orient Express”, de la 20th Century Fox, este 

realizat după romanul bine lăudat cu același nume, scris de Aghata Christie. 

Hercule Poirot se înrolează într-o călatorie cu extravagantul tren „Orient 

Express” și, spre ghinionul său, o nouă crimă are loc. 

 In opinia noastră, filmul este palpitant, complex și cu un deznodământ 

ce întrece orice așteptare. De asemenea, efectele speciale și actorii bine 

cunoscuți, spre exemplu Johnny Depp sau Judi Dench, au contribuit la 

calitatea extraordinară a lungmetrajului.  

 Filmul merită timpul acordat vizionarii pentru că introduce privitorul 

în acea lume plină de extaz, cu ajutorul efectelor sonore și vizuale, acesta 

având un concept diferit față de majoritatea filmelor. Însă, dacă aveți sub 12 

ani, este necesar acordul parințiilor înainte de vizionarea acestuia, și din 

fericire, poate fi vizionat în cinematografele din Romania. 

 

  

 

 Concertul de Crăciun al Corului Madrigal va avea loc pe datele de 18 și 

19 decembrie la Ateneul Roman, la ora 19:30. Acesta va fi dirijat de Anna 

Ungureanu, coriștii interpretând colinde din repertoriul tradițional românesc și 

internațional. Bilete pot fi achizitionate de pe www.bilete.ro, prețul lor 

începând de la 50,00 RON.  
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MELCUL ȘI FÂNTÂNA  

Sec. VII, India 
Rubrică realizată de Prof. Ștefania Dicu 

 

Un melc se află pe fundul unei fântâni adânci de 4   picioare (1picior=0,3048m). În prima zi, urcă 

două picioare, iar noaptea alunecă un picior înapoi. Melcul obosește și, cu fiecare nouă zi, acesta urcă o 

distanță cu 10% mai mică decât în ziua precedentă. Noaptea alunecă de fiecare dată înapoi câte un picior. 

Va ieși vreodată melcul din fântână? Și dacă da, când? 

 

Răspuns: Drumul parcurs zilnic de melc scade in fiecare zi cu 10%, așadar în ziua a doua el urcă 

picioare. 

Continuând calculele, a treia zi urcă picioare. 

Analog, a patra zi 1,46, a cincea zi 1,31, a șasea zi 1,18, a șaptea zi 1,06 , iar în ziua a opta 0,95 picioare. 

Pierde câte un picior în fiecare noapte, astfel încât, dacă nu reușește să iasă până în ziua a opta, poate să 

se bucure de fântână.  

Distanța maximă pe care o atinge în ziua a șaptea va fi rezultatul avansului din ziua precedentă

(1+0,8+0,62+0,46+0,31+0,18) + ziua de dinainte de alunecare, 1,06, adică un total de 4,43 de 

picioare<4,5picioare. 

2

1

8,12,022
100

10
2 

62,118,08,18,1
100

10
8,1 
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Fizica din magie 
Călin Rădoi 

Clasa a VII-a B 

  

 

 Săptămâna trecută, la ora de fizică am avut o mare satisfacţie. După doi ani de 

aşteptare am aflat explicaţia unui truc de magie ce mi se părea inexplicabil până atunci. 

Uitaţi în ce constă trucul: 

 Acum doi ani, mergeam la un vecin. Cînd am intrat pe uşă, el a-nceput  imediat sa 

vorbească necontenit, de mi-a sărit inima din piept. 

- CĂLIN ! 

- Da! În numele lui Dumnezeu! Ce s-a mai întâmplat?! 

- Vreau să-ţi fac un truc ! 

- Şi pentru ce truc, mai exact, era să fac eu infarct? 

- Uită-te la mine. 

- În fine... 

 Alexandru luă o monedă şi o puse într-un bol în care se afla apă. Moneda se 

scufundă, iar el zise: 

- Uite! Te provoc să scoţi moneda din apă fară să te uzi sau să foloseşti alte unelte, 

gen pensetă sau cleşte. 

- Accept provocarea! am zis eu. 

 Crezând că va fi destul de simplu, am realizat că totuşi chiar şi dacă Einstein mi-ar 

da o idee genială, eu tot n-aş fi putut să o pun în practică cu îndemânarea mea. 

 În cele din urmă, eu m-am dat bătut, iar el mi-a arătat cum să procedez. A luat un 

pahar în care a pus un şerveţel. Apoi, a dat foc şerveţelului şi a întors paharul, punându-l 

în bol. 

 În acel moment, ca prin magie, toată apa a intrat în pahar „sfidând” legea gravitaţiei 

şi bănuţul a rămas în exteriorul paharului, în bolul în care acum nu mai era apă. 

- Poftim bănuţul! zise el zâmbind, uitându-se la faţa mea nedumerită. 

   În  cele din urmă, după doi ani de suspans, am aflat explicaţia: 

 Prin arderea şerveţelului în pahar, aerul se încălzeşte, se dilată, deci se rarefiază. 

Prin întoarcerea paharului cu gura în jos în apă, apa e aspirată în pahar de comprimarea 

aerului care se răceşte între timp, micşorându-şi volumul. În acest fel scoatem apa din bol 

şi avem acces la monedă fără să ne udăm. 

 Aşadar, fizica este magică. De fapt, e chiar mai mult pentru că îţi şi arată cum se 

face, nu ca magicienii cei secretoşi. 
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Katherin Johnson – un erou necunoscut 

 Andrei – Robert Ion 

Clasa a VII-a B 

  

 Katherine Johnson, născută pe 16 august 1918, este una dintre cele mai importante persoane în 

numeroase misiuni NASA, inclusiv Apollo 11 – misiunea ce a aterizat pe Lună. 

 Înainte de primul calculator erau folosite calculatoare umane, mai ales când calculele era lungi și 

complicate. În acea vreme, un „calculator” era o cameră cu mulți oameni (în general femei) care făceau 

mai multe calcule în paralel. De cele mai multe ori, ele citeau cutiile negre ale avioanelor și, pe baza 

datele obținute, calculau viteza, poziția, altitudinea unui avion într-un moment important.  

 Pe lângă aceste „calculatoare”, existau și 

tabele de calcule. În general, erau folosite pentru 

înmulțirea a două numere. Datorită unui rezultat 

matematic, erau necesare doar funcțiile 

logaritmice ale numerelor de la 0 la 10. Este 

cunoscut ca logaritmul în baza 10 al lui x 

înmulțit cu y este egal cu logaritmul în baza 10 al 

lui x plus logaritmul în baza 10 al lui y. 

Câteodată, aceste grupuri de femei aveau ca scop 

crearea de tabele noi, revizuite și, în special, mai 

exacte. 

 Katherine Johnson a fost până în 1952 

doar o profesoară. Aflând de la o rudă că NACA 

(National Advisory Comitee for Aeronautics) 

angaja matematicieni, și considerând că are șanse 

să câstige o slujbă nouă, ea a încercat să vadă 

cum este. Așadar, NACA angajând inclusiv oameni de culoare, i-a fost oferită o poziție în 1953. 
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 La început ea lucra într-un grup de femei ce făceau calcule. Katherine spunea despre colegele sale 

că sunt „computere ce poarta fuste”. Prima lor ocupație era să extragă date din cutiile negre ale avioanelor 

și să facă alte calcule matematice precise. Până când, într-o zi, Katherine și o colegă au fost temporar 

desemnate să ajute o echipa formată doar din bărbați. Cunoștința lui Katherine față de geometria analitică 

a ajutat-o să devină prietenă cu colegii și șefii până când ei „au uitat să o trimită înapoi la calculator”. 

Chiar dacă întotdeauna a fost o barieră culturală, Katherine spune că a ignorat aceste diferențe. Katherine 

era hotărâtă, cerând să fie inclusă în întâlniri de redacție, unde nicio femeie nu mai fusese primită până 

atunci. „Ea a spus oamenilor ce treabă a făcut și că merită să se afle acolo.”, a spus un coleg despre ea. 

 De asemenea, ea a fost prima femeie care a avut numele scris pe un raport oficial, la care a lucrat 

împreună cu Ted Skopinski și în care a fost supravegheată de Henry Pearson. 

 Una dintre cele mai mari realizări ale sale este calculul pentru misiunea Apollo 11, care a aterizat 

pe Luna. Alte realizări ale sale sunt calcularea traiectoriei primului american în spațiu – Alan Shepard. 

Autoarea Margaret Lee spunea că: „Astronautul care a devenit un erou, se uita la aceasta femeie de 

culoare in Sudul segregat ca la o cheie a succesului misiunii sale.”. 

 La vârsta de 99 de ani, ea a primit o multitudine de premii care includ: Silver Snoopy Award, 

NASA Lunar Orbiter Award, 3 NASA Special Achievment Awards, honorary Doctor of Law degree, 

honorary Doctor of Science degree și, cel mai recent, în 2015, a primit The Presidential Medal of 

Freedom, de la atunci-președintele Obama. Bazat pe realizările sale, a fost regizat de către Ted Melfi, 

filmul Figuri Ascunse. Ea este, cu adevărat, un erou al știintei.  
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Avioane din al doilea război mondial 
Tudor Mihai 

Clasa a VII-a B 
 În timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, avioanele s-au dovedit a fi decisive, fiind una dintre cele mai 

importante arme de pe campul de război. Spre deosebire de tancuri sau navele de luptă, acestea erau capabile de 

atac atât pe uscat sau pe mare, cât și în aer. 

 Într-o perioadă de șase ani de conflict, 1939-1945, modelele avioanelor au evoluat foarte repede. De la 

biplanul învechit, la primul avion cu reacție destinat luptei, de la bombardierele simple cu două motoare, la B-29, 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial este caracterizată ca având cele mai radicale utilizări ale avioanelor pe 

câmpul de luptă. 

În cele ce urmează, vă prezint, câteva dintre cele mai uimitoare avioane din timpul celui de al doilea conflict 

mondial, care au uimit prin măreția lor și au câștigat respectul, atât piloților, cât și inamicilor. 

Messerschmit 262 

A avut un impact major nu în timpul războiului, deoarece a fost 

lansat spre sfârșt, fiind primul avion cu reacție. Secretele sale au 

fost folosite în proiectarea rachetelor și structurilor avioanelor, 

oamenii de știință dezvoltând prototipuri avansate. ME-262 a fost 

revoluționar, iar când a fost lansat în septembrie 1944, nici un 

avion aliat nu putea să-i facă față într-un duel aerian.  

 

F4U Corsair  

A fost cel care a obținut supremația aeriană deasupra Pacificului. 

Depășind japonezul Zero, a afectat serios forțele japoneze, 

deschizând calea pentru luptele finale de la Iwo Jima și Okinawa. 

F4U Corsair a continuat să servească în Războiul Coreean, ultimele 

unități fiind produse în 1953.  

 

Boeing B-17 Flying Fortress  

B-17 Flying Fortress a influentat semnificativ evoluția războiului. Acest 

bombardier de rază lungă a condus atacul american în Europa, distrugând 

industrii strategice germane. Mai mult de 47.000 de aviatori și-au pierdut 

viața în timpul raidurilor din Germania. 
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Amuzantele secrete Google 
Teodor Drăguș 

Clasa a V-a A 
 

Introducere: 
 Când auzim cuvântul Google, mulți dintre noi ne gândim la el ca ,,motor de căutare”. Un site în care scrii 

cuvinte și fraze, care apoi îți dă rezultate de căutare pe care poate le consideri folositoare. Dar nu tot ce poate face 

Google este neapărat ,,folositor”. În acest articol, vei putea învăța despre micile secrete amuzante pe care le are și 

cum să le găsești. Desigur, unele dintre acestea pot fi folosite ca alternative de Google, iar altele încă folosesc 

vechiul lor logo. 

 

Google Sphere: 
 Dacă scrii cuvintele ,,Google Sphere” pe searchbar, și dai pe primul rezultat, vei vedea că totul se mișcă de 

parcă ar fi controlat de un fel de sferă electromagnetică. 

 

Rostogolire: 
 Știați că Google poate face o rostogolire? Tot ce trebuie să faceți ca să aflați este să scrieți propoziția ,,Do 

a barrel roll.”(Tradus în Română: ,,Rostogolește-te”). Imediat după ce scrii asta, se va rostogoli 

LITERALMENTE. 

 

Google Gravity: 
 Acesta funcționează ca primul secret dezvăluit în această listă (Google Sphere): doar scrii ,,Google 

Gravity” în searchbar, dai pe primul rezultat și voilà! Doar că e diferit ce îți apare. În loc de rotire, totul cade pe jos 

din cauza gravitației și te poți juca cu lucrurile alea agitându-le de colo colo prin ecran. Cum am spus: unele dintre 

acestea pot încă fi folosite ca motor de căutare, doar că la acesta, în loc să apară rezultatele ca de obicei, ele cad pe 

tot ce a căzut deja, deci dacă vreți să umpleți ecranul, n-aveți decât! ,,Framerate”-ul va scădea! (Adică se va vedea 

mai blocat.) 

 

Înclină Ecranul: 
 Acesta este puțin ca rostogolirea, doar că diferit. Dacă scrii pe searchbar cuvântul ,,Askew”, ecranul se va 

înclina puțin spre dreapta. 

 

Întrebări adevărate cu răspunsuri în numere: 
 Comform lui Google, răspunsul la viață, univers și totul este pur și simplu 42. Cum am aflat ASTA mă 

întrebați? Doar am scris în searchbar ,,the answer to life, the universe and everything”(Tradus în Română: 

,,răspunsul la viață, univers și totul”). 

 Dacă scrii în searchbar cuvintele: ,,the loneliest number” (Tradus în Română: ,,cel mai singuratic număr”) 

sau ,,number of horns on a unicorn” (Tradus în Română: ,,numărul de coarne pe un unicorn”), îți va da 1. Iar dacă 

scrii ,,the loneliest number plus the number of horns on a unicorn” (Tradus în Română: ,,cel mai singuratic număr 

plus numărul de coarne pe un unicorn”), îți va da 2. 

 Dacă combini toate acestea în sensul că scrii ,,the answer to life, the universe and everything plus the 

number of horns on a unicorn plus the loneliest number” (Tradus în Română: ,,răspunsul la viață, univers și totul 

plus cel mai singuratic număr plus numărul de coarne pe un unicorn”) îți dă, desigur, 44. 

Ceva ce nu am menționat aici este că toate rezultatele în legătură cu asta sunt scrise pe un calculator de calculat. 
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Joculețe și ,,acțiuni” foarte simple: 
 Dacă scrii ,,flip a coin” (Tradus în Română: ,,dă cu banul”), va face asta la propriu. Rezultatele posibile 

sunt ,,Cozi” sau ,,Capete”. Dacă nu merge pentru voi, (sau poate merge doar pe varianta de mobil) puteți mereu să 

dați click pe primul rezultat care vă apare numit ,,Just Flip A Coin”. Mie mi-a picat ,,Cozi”. Ce vă pică vouă? 

 Dacă scrii ,,roll a die” (Tradus în Română: ,,dă cu zarul”), ați ghicit, va face și asta. Dacă nu merge nici 

asta, din nou, puteți da pe primul rezultat care apare numit ,,RANDOM.ORG - Dice Roller” (Tradus în Română: 

,,LA-NTÂMPLARE.ORG - Dă Cu Zarul”). 

 Dacă vrei să joci un joc relaxant de X și 0, poți scrie ,,tic tac toe” sau în Română ,,X și 0”. În față îți va 

apărea excact acel joc în varianta digitală cu un spațiu la care poți regla dificultatea adversarului virtual sau poți 

alege să joci cu un prieten combinat cu informația despre acest joc trasă de pe Wikipedia. Dacă nu merge, din nou 

și din nou, poți da pe primul rezultat care îți apare. 

 Dacă vrei ceva mai asemănător cu o mașinărie arcade, poți scrie ,,Atari Breakout” (Pronunțat: Atari 

Breicaut). După ce cauți asta și dai pe imagini, vei descoperi popularul joc cu mingea care distruge cărămizi 

colorate (un fel de tenis de masă individual). Alt exemplu de joc arcade este să cauți ,,pacman” și te direcționează 

fix la acel joc care arată cum a fost logo-ul paginii de web pe data de 21.05.2010. 

 Dacă scrii ,,zerg rush”, mulți de ,,o” din logo-ul Google îți vor ataca ecranul în timp ce te lupți cu ei dând 

click pe ei. 

 Exclusiv pe Google Chrome: ,,Dacă ți-a picat internetul, îți va da un ecran cu un joc alb -negru de 8 biți în 

care joci cu un dinozaur și trebuie să sari peste toți cactușii din calea ta și să treci pe sub toți liliecii pe care îi vezi. 

La fiecare săritură, primești un punct. Pentru că browser-ul de internet este foarte comun, la fel este și acest joc.” 

 

Cum arăta Google în 1998?: 
 Poți afla răspunsul la această întrebare scriind pur și simplu ,,Google in 1998” și va schimba design-ul la 

cel vechi. Dacă nu merge, puteți da oricând pe ,,Google Beta”, tot veți vedea cum arăta. 

 

Butoane neobișnuite: 
 Acestea pot fi găsite printr-un mod simplu. Eu cel puțin cred că există mai multe tipuri de butoane din 

astea, dar știu doar de două. Unul ,,Super Mario Bros.” și altul ,,Sonic the Hedgehog”. Dacă scrii vreunul din 

rezultatele astea, îți va da un buton pe care îl poți apăsa cu cursorul. Primul este desigur, de la jocul original Super 

Mario Bros., pare cam banal, nu? Ei, ia caută un semn de întrebare într-o cutie și vezi dacă este normal să arate 

așa. Exact! Este animat! Dacă dai click pe el, va reacționa de parcă ai luat o monedă de 200 de puncte în joc. Dar 

dacă vei căuta ,,Sonic the Hedgehog”, desigur, îți va da un buton din acel joc. Doar că acum este însuși eroul țepos 

Ariciul Sonic. Dacă dai click pe el, va sări și va face un fel de sunet de 16-biți. Dacă-l lași să aștepte, pare că se 

plictisește și face tot felul de animații. 

 

Sfârșit: 
 Eu nu cred că am scris despre toate secretele pe care le are Google, doar despre câteva. Dacă chiar am 

dreptate, spuneți-mi de ele și poate le încerc. Sper să ne revedem în următorul articol. Sunt Teodor Drăguș și vă 

spun la revedere! 
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Autodesk Sketchbook 

Aplicația Autodesk 

Scethbook este ca o pânză abia începută – 

așteaptă să fie pictată. Folosind această 

unealtă, puteți desena imagini la mare 

rezoluție, asemănătoare cu arta creată pe 

calculator. 

Aplicația este gratis. 25 de tipuri de pensule. 

Un număr mare de utilizatori dornici să te 

ajute. 

LastPass 

Oamenii nu sunt cei 

mai buni la reținut parole, asta este clar. 

Chiar pentru acest motiv există LastPass: 

aceasta păstrează parolele utilizatorului în 

siguranță. Așadar, utilizatorul nu mai este 

nevoit să își rețină parolele. 

Aplicația este gratis. 

Completează parolele automat. 

Utilizează Cloud-ul pentru a rămâne la 

curent cu mai multe device-uri. 

Sure – Smart Remote 

 Sure – ultima 

telecomandă pe care o vei folosi – este un 

înlocuitor pentru telecomanda clasică. Ea 

folosește emițătorul IR al telefonului pentru a 

schimba canalele sau volumul. 

Este ușor de folosit și gratuită. 

Înmagazinează toate t ipurile  de 

electrocasnice ce necesită telecomandă. 

Are toate butoanele necesare. 

Brainly 

Br a in l y es t e  o 

aplicație pe care poți pune sau răspunde la 

întrebări. El te poate ajuta cu temele. De 

asemenea, poți răspunde la întrebări – poți 

primi puncte. Pentru fiecare răspuns 

considerat perfect, poți primi o coroniță. 

Este rapid – orice întrebare primește răspuns 

în 10 minute. 

Este strict moderată de utilizatori. 

Răspunsurile sunt, de cele mai multe ori, 

corecte. 

Crearea contului este gratuită. 

Aplicațiile lunii 
Andrei – Robert Ion, 
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Cuprins 

 

Interviul lunii „Despre China, geopolitică și pasiunea pentru geografie”------------------1 

De vorbă cu foștii noștri elevi--------------------------------------------------------------------6 

Femeia în Evul Mediu-----------------------------------------------------------------------------7 

Watergate-------------------------------------------------------------------------------------------9 

Marile probleme geografice ale Ucrainei-----------------------------------------------------10 

Jurnal de călătorie - Calabria ------------------------------------------------------------------12 

Biografii. Mircea Eliade------------------------------------------------------------------------14 

Anul și data Nașterii Mântuitorului-----------------------------------------------------------16 

Expoziția de creații plastice--------------------------------------------------------------------18 

Creații literare------------------------------------------------------------------------------------19 

De văzut, citit și savurat------------------------------------------------------------------------22 

Problema lunii------------------------------------------------------------------------------------23 

Experimentul lunii-------------------------------------------------------------------------------24 

Katherin Johnson - un erou necunoscut-------------------------------------------------------25 

Avioane în cel de-al Doilea Război Mondial-------------------------------------------------27 

Amuzantele secrete Google---------------------------------------------------------------------28 

Aplicații IT----------------------------------------------------------------------------------------31 

  


