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 Am început de luna acesta să lucrăm la un nou proiect al școlii noastre - 

„ARTfel de revistă”. 

    De ce  „ARTfel”?  

 Pentru că voim, în primul rând, să fie o altfel de abordare a unei reviste 

școlare, unde arta se întâlnește cu știința. 

 Dorim să ne exprimăm pasiunile noastre diverse, fie că este  vorba despre 

științe umaniste sau exacte, fie că suntem talentați la desen sau în arta cuvintelor. 

 Vrem să ne exersăm arta jurnalistică, să scriem despre subiectele preferate 

după o prealabilă cercetare științifică, vrem să ne fie citite micile noastre creații 

literare, vrem ca paginile revistei să fie o expoziție a desenelor noastre. 

 Ne-ar plăcea ca redacția să fie pentru noi, elevii de gimnaziu, o școală unde 

să ne desăvârșim înclinația pentru scris. 

 Sperăm că acestă revistă să devină o tradiție și să ne amintim cu drag, când 

vom fi mari, că în aceste pagini am debutat. 

 

 

Colectivul redacțional  
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Școala în comunism și cea de azi 

Interviu realizat de Maximilian Duță(clasa a VII-a B) cu tatăl său - Mihai Duță, senior -editor 

„România Liberă” 

Maximilian: Cum  era școala în comunism? 

Mihai Duță: Lucrurile erau cu totul altfel pentru că, spre exemplu, cei care aveau televizoare color 

erau considerați privilegiați, să nu mai vorbesc despre cei care aveau video. Un calculator ocupa o 

sală de clasă și era mult mai slab ca un telefon mobil pe care și-l permite aproape oricine în ziua de 

azi. Posibilitățile de comunicare și informare erau mult, mult mai reduse. 

 Nu existau decât școli de stat, iar copiii erau obligați să facă parte din structurile Partidului 

Comunist Român: Șoimii Patriei la grădiniță, Pionierii la școală și Uniunea Tineretului Comunist 

la liceu. De altfel, în toate clasele din țară era câte un portret al lui Nicolae Ceaușescu. La un 

moment dat, toate tablourile au fost schimbate și nu înțelegeam de ce. Am aflat apoi motivul: 

portretul îl arăta pe Ceaușescu din semi-profil și i se vedea doar o ureche, așa că oamenii îl 

porecliseră „Dictatorul într-o ureche”. Acest lucru s-a aflat și s-a decis înlocuirea portetelor cu o 

fotografie în care să i se vadă ambele urechi. 

 Copiii erau obligați să participe la manifestații în cinstea lui Nicolae Ceaușescu și cel mai 

rău era de 23 august. Pregătirile începeau cu două săptămâni înainte, prezența era obligatorie, iar 

elevii erau ținuți în soare cam 6-7 ore în fiecare zi pentru ca demonstrația să fie fără greșeală.  

 Școala era însă luată mult mai în serios și profesorii erau respectați. Făceam și noi glume, 

ne distram, câteodată mai săream calul, dar niciodată nu întreceam limita bunului simț față de 

profesori.  

 Cum în comunism se folosea termenul de tovarăș, aceasta era și formula de politețe cu care 

ne adresam în școala generală: tovarășul profesor sau tovarășa profesoară. Acum poate părea 

ciudat, dar așa erau vremurile. 

 Evenimentele din 1989 m-au prins în clasa a 12-a, an în care mă pregăteam pentru 

admiterea la facultate care era mult mai importantă ca astăzi. În primul rând, cei care intrau la 

facultate făceau armata timp de 9 luni, așa numitul termen redus. Pentru ceilalți, stagiul militar 

obligatoriu era de un an și patru luni. Recruții nu prea aveau parte de instrucție militară, în schimb 

erau duși la muncile câmpului, la construcții și chiar la lucrările canalului Dunăre-Marea Neagră. 

Armata era un lung șir de abuzuri și umilințe, iar intrarea la facultate putea scurta acest chin. Pe de 

altă parte, cei care nu intrau la facultate trebuiau obligatoriu să se angajeze. Când erai oprit de 

Miliție, pe lângă buletin, trebuia să faci și dovada că lucrezi undeva, altfel erai amendat și trimis la 

Forțele de Muncă pentru angajare.  

 

Maximilian: Ce materii se predau? 

Mihai Duță: În mare, erau cam aceleași materii din ziua de astăzi. Problemele apăreau la predarea 

istoriei și literaturii române, de exemplu: multe evenimente istorice erau falsificate sau omise pur 

și simplu pentru că nu conveneau Partidului Comunist sau erau contrare intereselor URSS.  

 Mulți scriitori români erau, la fel, omiși pentru că scrierile sau ideile lor nu erau pe placul 

comuniștilor. În liceu am avut și cursuri de economie socialistă pentru care exista un așa numit 

„laborator”, tapetat cu citate din Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Era o materie pe care o 

uram pentru că trebuia să învățăm niște minciuni scrise în termeni imposibil de reținut. La lucrările 

de control, indiferent de subiect, un prieten de-al meu copia de pe pereți câteva citate și primea 

mereu notă de trecere pentru că profesorul, un nesuferit, nu avea curajul să spună că „prețioasele” 

învățături ale lui Ceaușescu meritau nota 4. 
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Maximilian: Cum erau profesorii? 

Mihai Duță: Am avut mereu profesori foarte bine pregătiți cu toate că am învățat la o mică școală 

de cartier de lângă Podul Grant. Am avut o învățătoare foarte bună în ciclul primar și profesori 

excepționali la română, matematică și istorie la gimnaziu. Profesorul de română, care mi-a fost și 

diriginte , apoi chiar directorul școlii este una dintre persoanele căreia îi voi fi mereu recunoscător 

pentru că a avut încredere în mine. 

 În liceu am avut iarăși profesori foarte buni la aproape toate materiile. Au fost oameni care 

au avut curajul să nu se supună regulilor impuse de PCR și să ne învețe ceea ce trebuie. 

 Profesorul de istorie nu ne-a predat nicio lecție din manualele de liceu. Toate cursurile lui 

au fost niște povești din istoria universală. Nu pot să uit cum ne-a povestit Iliada și Odiseea sau 

cum ne compara prin clasă cu Panzer-ele sau Stukas-urile atunci când vorbeam despre al doilea 

război mondial. 

 Obișnuit să spun „tovarășa” în loc de „doamna”, am rămas uimit atunci când profesoara de 

chimie din liceu a spus că ei să-i spunem „doamnă”, că n-am furat împreună ca să fim tovarăși.  

 Au fost mulți profesori care ocoleau absurditățile impuse de Partidul Comunist. Erau însă 

și alții care profitau de poziția pe care o aveau în structura de partid a liceului. Profesorul de 

economie socialistă era unul dintre profitori. Mi-a rămas în minte cinismul cu care a umilit o 

colegă punându-i două întrebări așa zis ajutătoare. Prima a fost despre cuvântarea lui Nicolae 

Ceaușescu la congresul al IX -lea și cea de-a doua despre cuvântarea Elenei Ceaușescu la 

congresul Științei și Tehnicii. Știa foarte bine că nimeni nu putea reține pe de rost aceste lucruri, 

dar știa la fel de bine că poate da nota 2 fără probleme dacă nu răspundeai la aceste întrebări 

absurde. I-a dat acelei colege nota 2 cu o mare satisfacție.  

 În decembrie 1989 am fost la liceu și prima clasă în care am intrat a fost „laboratorul” de 

economie socialistă de unde am smuls toate tablourile cu Ceaușescu și toate citatele lui de pe 

pereți. Profesorul nu a mai avut curajul să vină până la sfârșitul anului. Am aflat că după ce am 

terminat noi a apărut iar și a predat în liceu. Economia de piață, de această dată. 

Maximilian: Ce făceați în timpul liber? Cum vă distrați? 

Mihai Duță: Ne jucam mult mai mult în aer liber, asta e sigur, chiar dacă nu existau condițiile de 

acum. Principalul loc de întâlnire era curtea școlii, acolo unde aveau loc partide memorabile de 

fotbal, baschet sau tenis de masă. Ne întâlneam și în spatele blocului sau în parcurile din apropiere. 

Erau mult mai puține mașini, așa că, de multe ori, ne jucam chiar pe stradă. 

 În casă nici nu prea aveam ce face. În timpul săptămânii erau doar două ore de program la 

Televiziunea Română. Cu toții prindeam doar două posturi românești, TVR 1 și TVR2 și două 

posturi bulgărești care nu erau traduse. Mai mult, bulgarii dublau cu voce filmele așa că engleza nu 

era de niciun folos. La bulgari am văzut cele mai importante competiții sportive ale vremii, multe 

filme și concerte. Așa am început să înțeleg și câteva cuvinte în limba lor. Sâmbăta era program 

mai  lung la TVR și așteptam cu nerăbdare cele 5 minute de desene animate care erau difuzate pe 

la ora patru după-amiaza. 

 La cinematografele românești rulau cam aceleași filme de ani de zile, de multe ori cu 

denumirea schimbată. Așa m-am păcălit când am văzut că a apărut „Justițiarul”. Am luat bilet și 

am mers să-l văd. Când colo era tot „Zorro” cu Alain Delon în rolul principal, pe care-l văzusem 

de vreo zece ori  Rar mai apărea câte un film nou. Am văzut însă primele două episoade din prima 

serie a Războiului Stelelor, din care erau tăiate mai multe scene. Al treilea episod nu a mai fost 

însă adus, fiind retrase și primele două pentru că erau considerate periculoase de către comuniști. 

În schimb, erau multe filme rusești și din țările comuniste.Într-o vreme, pentru economie, fusese 

dispusă oprirea curentului timp de o oră - două pe zi. Asta se întâmpla cam pe la șase după-amiaza, 

dar nu era o oră fixă. În momentul în care se oprea curentul, oamenii ieșeau afară din sălile de 

cinematograf.  
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 Pentru că stăteam aproape de cinema Grivița, cum se oprea curentul mergeam pe acolo, iar 

când pornea din nou intram și noi la film pentru că nu mai verifica nimeni biletele. Făceam asta 

chiar dacă nu prindeam fimul de la început.  

 Nu existau pe atunci spații de joacă, mall-uri, circuite prin copaci sau alte distracții. 

Mergeam în Herăstrău sau în Cișmigiu unde cea mai tare atracție era să ne plimbăm cu barca cu 

vâsle sau hidrobicicleta.  

 Pentru că nu aveam voie să mergem decât în țările socialiste, dar și acolo cu greutatate, 

vara mergeam la Marea Neagră și iarna la stațiunile de pe Valea Prahovei. Pentru că făceam sport 

de performanță, am călătorit prin toată țara, iar în 1987 am fost în Ungaria și Cehia, ceea ce era o 

mare realizare.  

Maximilian: Ce lucruri bune erau în sistemul de educație de atunci? 

Mihai Duță: Erau mult mai mulți profesori bine pregătiți și motivați. Poate că și acest lucru 

impunea un respect deosebit. Chiar și școala de stat era mai accesibilă, nu existau atât de multe 

cheltuieli suplimentare.  

Maximilian: Cum este școala acum? 

Mihai Duță: Foarte încărcată ca programă și încă prea departe de practică. Prea multă teorie și 

prea multe materii aprofundate deodată. Din acest punct de vedere, sistemul de educație românesc 

nu a făcut un progres, ba dimpotrivă. Probabil și pentru că persoanele care au vrut să-l schimbe au 

fost prea legate de sistemul comunist de învățământ. Contează prea mult nota și nu ceea ce reține 

elevul pentru a-i fi de folos în viață. Din păcate, la noi se studiază mai întâi teoria și apoi 

fenomenul. Rezultatul e că suntem buni la calcule, dar nu știm cum să le folosim în viața de zi cu 

zi. O spun din proprie experiență pentru că am urmat o facultate tehnică pe vremea când cursurile 

durau cinci ani. 

 Între timp lucrurile s-au îmbunătățit mai ales în zona privată, acolo unde există 

disponibilitatea, dar și fondurile necesare pentru a face școala mai atractivă chiar în condițiile unei 

programe supra-încărcate.  

Maximilian: Cum ar putea fi îmbunătățit sistemul actual de învățământ? 

Mihai Duță: Am vorbit de curând cu un copil de 15 ani, băiatul unui bun prieten al meu, plecat de 

6 ani în Norvegia. Întrebându-l cum e acolo mi-a răspuns: „În Norvegia avem o școală care ne 

permite să ne urmăm visele!” Exact ce nu se întâmplă la noi, unde școala e un coșmar cel mai 

adesea. Un alt prieten plecat de curând în Germania îmi spunea că acolo nu prea sunt teme, iar prin 

clasa a 6-a copiii fac la matematică exerciții care la noi se fac în clasa a doua sau a treia. În mod 

evident, calitatea vieții e superioară și în Norvegia și în Germania față de România, deci sistemul 

lor de educație este mult mai eficient. Însă acolo școala se adaptează și încurajează calitățile 

fiecărui copil, nu încearcă să-l forțeze să învețe lucruri pentru care poate că nu are nicio înclinație.  

 Pentru a fi îmbunătățit actualul sistem de învățământ, programa școlară ar trebui să prevadă 

mult mai multe materii opționale încă din clasa a 5-a. În același timp, ar trebui redus numărul de 

materii studiate anual, precum și gradul de complexitate. S-ar crea mai mult timp pentru 

activitățile practice. Un alt concept de care suntem foarte departe este acela conform căruia cel mai 

important lucru pentru un copil este să fie sănătos.  

 În 1990 am fost pentru prima oară în Franța, într-un turneu cu echipa de rugby. Am vizitat 

acolo un liceu cu specific agricol aflat în apropiere de Paris. Acesta avea o sală de sporturi 

(handbal, volei, baschet), o pistă de atletism, un teren de fotbal și un teren de rugby la dimensiuni 

omologate, cu toate că liceul nu avea echipă de rugby.  

 Asta înseamnă să înțelegi rolul activităților sportive în dezvoltarea armonioasă a copilului.  

Până când se vor construi noi baze sportive, elevii ar trebui să aibă acces gratuit în cele existente, 

iar statul să subvenționeze acest lucru. 
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Despre pasiunea pentru matematică 
Interviu realizat de prof. Marian Marin cu Ion Andrei (clasa a VII-a B) 

 

 

Marian Marin: Salut, Andrei! Noi ne-am gândit să-ți luăm un interviu legat de faptul că ai niște 

aptitudini speciale legate de partea științelor exacte - matematică, fizică, chimie. Ne poți spune, din 

ceea ce știi tu până acum, întotdeauna ai fost pasionat de aceste părți? 

Andrei Ion: Întotdeauna mi-au plăcut matematica, fizica, pentru că sunt unele dintre cele mai 

ușoare, dar și cele mai frumoase materii. Sunt o combinație între „este ușor să o faci”, dar „este și 

frumos să te uiți la toată rezolvarea de sus până jos”. 

 

M. Marin: Foarte frumos răspunsul tău. La matematică, după cum bine știm, ai avut și niște 

rezultate deosebite. Ne poți spune care este secretul acestor rezultate, dacă îi putem spune secret? 

Andrei: Nu există niciun secret. Mai mult trebuie să îți placă ce faci. Să te gândești - îmi place 

matematica? Și dacă răspunsul este da, atunci îți va fi ușor să continui să lucrezi și să continui să 

lucrezi probleme din ce în ce mai grele. 

 

M. Marin: Cum te simți în timpul unor concursuri? Aceste stări sunt foarte stresante. Oare așa 

este? 

Andrei: Depinde de concurs. Sunt unele concursuri care au multe probleme foarte ușoare, unde 

poți să fii puțin mai stresant, gândindu-te că nu ai timp să le rezolvi pe toate. De fapt, îți va fi 

destul de ușor să le rezolvi, fiindcă sunt multe și ușoare, nu puține și grele. La altele, unde sunt 

puține și grele, cum e olimpiada de matematică, acolo nu te stresezi deoarece ai și mult timp în 

care te poți gândi și, în general, ca să rezolvi o problemă întreagă trebuie să găsești un singur 

raționament care te va ajuta să începi. 

 

M. Marin: Povestește-ne puțin despre „Concursul Matematică fără Frontiere”. Ai avut niște 

rezultate deosebite doi ani la rând - medalia de aur. Cum te-ai simțit? 

Andrei: Au fost trei etape la școală ce nu mi s-au părut extraordinare. Erau doar un concurs. Dar 

când am fost selectat la etapa internațională, atunci a devenit mai interesant pentru că știam că o să 

am de concurat cu cei mai buni din mai multe țări. Și când am aflat că am luat locul al II-lea, 

respectiv I, am fost foarte fericit. 

 

M. Marin: Ce le recomanzi colegilor, mai mari și mai mici, în privința aceasta? Se merită să 

petreci timp cu matematica? 

Andrei: Eu cred că se merită. Ce înveți la matematică, teoreme, s-ar putea să nu folosești tot 

timpul de-a lungul vieții tale, dar la matematică înveți să înveți, înveți să rezolvi probleme știind 

doar anumite părți și te învață să legi într-un raționament corect toate cunoștințele tale. 

M. Marin: Foate interesant! Mulțumesc, Andrei! Mult succes în continuare! Din partea mea și a 

școlii ai toată susținerea. 

Page 6 Interviul lunii                                                                               De vorbă cu elevii                                                                                                           



Armata  Romană 

Maximilian Duță 

Clasa a VII-a B  

 Imperiul Roman a fost unul dintre cele mai mari imperii întemeiate vreodată, la apogeul 

său, în sec. II d.H., avea o populație de 60 de milioane de locuitori și se întindea de la zidul lui 

Hadrian din nordul Angliei până în actuala Sirie, cuprinzând Egiptul și Nordul Africii, romanii 

putând numi Marea Mediterană un lac intern. 

 Dar cum au reușit romanii să stăpânească toate aceste teritorii? Răspunsul e sigur - cu 

ajutorul unei armate puternice, bine organizată și disciplinată, care pe parcursul mai multor secole 

s-a perfecționat și mărit, ajungând să cucerească aproape orice popor. 

 De-a lungul istoriei, romanii au avut mai multe feluri de a-și organiza armata: legiuni, 

manipule,  centurii, cohorte.  O legiune, în Republica Târzie (133-31 î.H.), avea un număr cuprins 

între 5000 și 6000 de soldați. În 54 î.H, Caesar a atacat cu 2 legiuni, care în total aveau 7000 de 

soldați tabăra lui Quintus Cicero. În bătălia de la Pharsalus legiunile lui Cesar erau și mai mici, 

având fiecare 2750 de soldați. Pe hârtie, numărul unei legiuni era de 5000 de soldați, dar  numărul 

real era mult mai mic. 

 Legiunea, ce a precedat cohortei, era compusă din 30 de manipule și împărțită în 3 linii de 

luptă, fiecare având 10 manipule. Primele două linii,  hastati (cei care luptau cu javeline numite 

Pilla) și principes (cei mai buni), erau organizate în manipule, fiecare a câte 120-160 de luptători, 

iar triarii (linia a treia) erau organizați în manipule a câte 60 de oameni fiecare. Cohorta era un 

grup tactic format din 3 manipule, care a fost adoptat permanent în sec. II d.H.. Când a trecut de la 

divizii de manipule la divizii de centurii, grupuri de 100 de oameni erau conduse de un centurion. 

 Legionarii aveau niște scuturi mari, menite să îi protejeze, și sulițe  numite pilla care îi 

ajutau la lupta de la distanță sau în lupta contra cavaleriei. Pe lângă acestea toți legionarii dețineau 

o sabie scurtă numită gladius, pe care o foloseau la lupta de aproape. 
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 În afara acestor aspecte, romanii aveau niște tehnici, ofensive și defensive, prin care își 

luau adversarii prin surprindere și cu ajutorul cărora ieșeau din situații critice și câștigau bătălii. 

Testudo sau țestoasa era o formație de luptă de bază, putând fi folosită atât în ofensivă, cât și în 

defensivă, fiind foarte puternică împotriva săgeților și a proiectilelor ca pietre, sulițe etc. Când se 

comanda o astfel de formațiune, legionarii se roteau incluzând infanteria ușoară în mijlocul lor, ei 

înșiși punând un genunchi jos ridicând scuturile. A doua linie punea scuturile deasupra capetelor 

soldaților din prima linie, iar cei din a treia linie ridicau scuturile deasupra capetelor celor din a 

doua și, totodată, deasupra capetelor lor, formându-se astfel un fel de acoperiș impenetrabil. 

 Cuneus era o formație densă amplasată în luptă pentru a zdrobi liniile subțiri sau pentru a 

profita de micile spații din apărarea adversă. Scopul acestei formații este clar, dar ce este ea mai 

exact? Tactius descrie cuneus ca fiind termenul ce i se poate da oricărei formații cu mulți soldați, 

dar îngustă în față. Romanii au aplicat acest termen chiar falangei macedonene. Mai târziu, 

Vegetius a poreclit această formație „cap de porc”, deoarece era mai îngustă în față decât în spate. 

 Orbisul (orbis înseamnă circular, dar asemenea denumirii cuneus nu respectă întocmai 

definiția) era de obicei format în situații de urgență, în situații critice, când legionarii erau 

încercuiți. Un exemplu de orbis format cu succes este acela format de oștile lui Marius în timp ce 

au fost înconjurate de armatele combinate ale lui Jugurtha și ale lui Bocchus, regele Mauritaniei. 

De asemenea, orbisul a ajutat Legiunea Cezariana XXXVI să scape cu pierderi minore din 

înfrângerea de la Nicopole, iar datorită acestuia, 300 de soldați au ținut pe loc 6000 de luptători 

Morini timp de 4 ore, dându-i timp lui Caesar și legiunilor sale să înainteze și să-i salveze. 

 Aceste formații se puteau combina așa cum s-a întâmplat în anul 36 î.H., când Marc 

Antoniu a invadat Imperiul Part. Aliații armeni ai acestuia au dezertat, iar două legiuni au fost 

nimicite de războinicii parți, forțându-l pe Marc Antoniu să se retragă în Armenia. Retragerea sa a 

durat 27 de zile, timp în care a dat optsprezece bătălii împotriva unităților de infanterie combinate 

cu unități de arcași călare. Marc Antoniu a reușit să reziste mult datorită formațiilor ca agmen 

quadratum (un fel de orbis) și testudo, dar într-un final retragerea i-a fost oprită și oamenii uciși. 

Prin această înfrângere romanii au plătit prețul suprem pentru subestimarea adversarului. 

 Așadar, în spatele mărimii și puterii Imperiului Roman, nu stă o armată care pur și simplu 

îi învingea pe toți în luptă pentru că erau cei mai buni și ceilalți erau slabi. În spatele măreției 

Imperiului Roman stă o ideologie - ,,aducem civilizația” și o armată extrem de disciplinată și bine 

organizată, care datorită stilurilor lor unice de luptă, ajungea să fie cea mai bună în fața  

adversarilor lor. 
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Napoleon Bonaparte 
Alexandru Rusu 

clasa a  VII-a A 

  

 Napoleon Bonaparte (15 august 1769 - 5 mai 

1821), cunoscut mai târziu ca Napoleon I, a fost un lider 

politic și militar al Franței. Familia corsicană Buonaparte 

își avea originile în mica nobilime italiană, care 

emigrase în Corsica în secolul al XVI-lea. Tatăl său, 

Carlo Buonaparte, avocat, a fost numit reprezentantul 

Corsicii la curtea lui Ludovic al XVI-lea în 1777. 

Influența dominantă în copilăria lui Napoleon, a avut-o 

mama sa, Maria Letizia Ramolino. Napoleon avea un 

frate mai mare, Joseph, și șase frați mai mici: Lucien, 

Elisa, Ludovic, Pauline, Caroline și Jerome.  Napoleon a 

fost botezat catolic cu puțin timp înainte de a împlini doi 

ani, pe 21 iulie 1771, la Catedrala Ajaccio. 

 Originea nobilă a lui Napoleon, veniturile și cunoștințele familiei i-au oferit oportunități 

mai importante de  studiu decât cele disponibile unui corsican tipic din acea vreme. În 

ianuarie 1779, Napoleon a fost înscris la o școală teologică din Autun, iar în mai a fost admis 

la academia militară de la Brienne-le-Chateau. 

 Vorbea cu un accent corsican pronunțat și nu a învățat niciodată să scrie corect. Napoleon 

era tachinat de către ceilalți studenți din cauza accentului său, prin urmare s-a concentrat și mai 

mult pe studiu. Un examinator a observat că Napoleon s-a distins întotdeauna prin talentul său la 

matematică. Are cunoștințe destul de bune despre istorie și geografie, considerând că  „acest băiat 

ar deveni un marinar excelent”. După ce și-a terminat studiile la Brienne în 1784, Napoleon a fost 

admis la Ecole Militaire, o școală militară de elită din Paris; acest lucru a pus capăt ambiției sale 

navale, care îl făcuse să ia în considerare înrolarea în Marina Regală Britanică. În loc de aceasta, s-

a specializat pe profilul de ofițer de artilerie și a trebuit să termine cursurile de doi ani într-unul 

singur, deoarece moartea tatălui său îi redusese veniturile. A fost examinat de faimosul om de 

știință Pierre Simon Laplace, pe care mai târziu Napoleon l-a numit senator. 

 Devenit absolvent în septembrie 1785, Bonaparte este numit ofițer cu gradul 

de sublocotenent în regimentul de artilerie La Fère. A servit în garnizoanele de 

la Valence și Auxonne până după izbucnirea Revolutiei Franceze în 1789, deși în această perioadă 

a fost în permisie timp de aproape două luni în Corsica și Paris. 

 În 1810, Napoleon se căsatorește cu Marie Louise (1791-1847), fiica împaratului din 

Austria. În anul următor, dau naștere fiului lor, Napoleon Francois Joseph Charles Bonaparte 

(1811-1832), care a devenit Napoleon II și denumit rege al Romei. 
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 Totuși, Napoleon a avut o mare importanță în vasta cucerire a Imperiului Francez. Una 

dintre cele mai importante arme ale lui, a fost memoria. Napoleon spunea: „Îmi cunosc 

întotdeauna situația. Din planurile mele de situație nu uit nicio silabă”. Memoria aceasta era un 

instrument cu advarat productiv. Deși le pronunța îngrozitor, Napoleon ținea minte numele tuturor 

localităților importante pentru el din toate țările razboaielor sale. Directorul general al poștelor 

raportează că împaratul știe pe dinafară distanțe pe care el însuși trebuie să le caute mai întâi în 

registre. Întorcându-se din tabăra de la Bologne, Napoleon întâlnește un pluton de soldați rătăciti, 

se uită la numarul regimentului lor, îi întreabă când și de unde au plecat și le arată o direcție. În 

acea regiune se aflau atunci în marș 200 000 de oameni. Tehnica sa e aceea a sertarelor, în care își 

împarte mintea: „Îndată ce întrerup o afacere, îi închid sertarul și deschid altul și în felul acesta nu 

se amesteca una cu alta. Când vreau să dorm, le închid pe toate, și am și ațipit”, scria el, exilat 

fiind, în Insula Sfânta Elena. 

 În 1813, a Șasea Coaliție l-a înfrânt la Leipzig; în anul următor Coaliția a invadat Franța, l-

a forțat pe Napoleon să renunte la tron și l-a exilat pe insula Elba.  În mai puțin de un an, a scăpat 

de pe Elba și s-a întors la putere, însă a fost învins în bătălia de la Waterloo din iunie 1815.  

 Ulterior, Napoleon a fot exilat de Coaliție în Insula Sfânta Elena, unde și-a petrecut ultimii 

șase ani ai vieții sub supraveghere britanică. O autopsie a concluzionat că a murit de cancer la 

stomac, deși, mulți oameni de știință au continuat să susțină că a fost otrăvit cu arsenic. A fost 

înmormântat în Insula Sfânta Elena și numai un sigur lucru a făcut Anglia în onoarea morții lui: a 

postat o santinelă lângă mormânt. Mormântul lui Napoleon nu a avut inscripție. Nouăsprezece ani 

o santinelă a păzit mormântul . Abia după aceea, împăratul mort va fi dus la Paris. Astăzi trupul lui 

se află înmormântat la Domul Invalizilor. 

 Eu am încercat să scriu aici câteva rânduri despre istoria lui Napoleon. Cum fiecare pas al 

carierei lui politice îi evidențiază personalitatea, ideile sale ca întemeietor de state și ca legiuitor, 

atitudinea sa între Revoluție și Legitimitate, între societate și problema europeană, sunt posibilități 

importante pentru a creiona portretul acestui ilustru om politic. 

 Fie, așadar, ca înaintea cititorilor acestor pagini să fie rememorată tragedia pe care, numai 

o dată într-un mileniu, un muritor a creat-o din viața sa. Până unde poate ajunge un om prin 

orgoliul și curajul, pasiunea și fantezia, hărnicia și voința sa, Napoleon a dovedit-o. Astăzi, în 

epoca revoluțiilor care deschid din nou orice cale celor ce merită, tineretul învăpaiat al Europei nu 

poate găsi, ca pildă și avertisment, pe unul mai mare ca el, care între toți barbații Apusului a 

dezlănțuit și a suferit cele mai puternice zguduiri.  
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Marile probleme geografice ale Rusiei 

Alexandru Necula 

clasa a VII-a A 

 Rusia e gigantică, toată lumea știe asta. Are 8000 de km de la un capăt la altul, 3200 km pe 

verticală, are 11 fusuri orare, are granița de la Norvegia până la Korea de Nord și este la fel de 

aproape de Anchorage (Capitala Alaskei), cât și de Amsterdam (capital Olandei). 

  E uriașă, dar are o problemă. O problema ce explică de ce un om din Rusia la aceeași 

latitudine ca și în Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda sau Canada produce numai 7.500 $ anual, în 

timp ce canadienii produc 16.800 $ anual/capita. O problemă ce a contribuit aproape la fiecare 

decizie geografică pe care țara a făcut-o.  

 Ce trebuie să țineți minte este faptul că ¾ din populația Rusiei (110 mil.) trăiește în partea 

europeană, iar în partea asiatică trăiesc numai ¼ din populația Rusiei (34 mil.). Vedeți, deoarece 

majoritatea lumii locuiește în partea europeană, Rusia trebuie să își apere cele mai puternice 

obiective din țară, și în primul rând Moscova.  
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 În anii de dinainte de marea extindere, Rusia nu avea prea multe baricade naturale. De 

exemplu, Siberia era una dintre bariere, avea 3.200 km, dar nu lucrul acesta era cel mai rău, ci 

lipsa urbanizării. Acest lucru înseamnă zone fară oameni, fara mâncare, fara apă. Așa că pentru a 

face o invazie a Moscovei din Asia îți trebuia o linie de suport de mii de kilometri lungime pentru 

a ieși din Siberia.În secolul XIX Rusia devenise cea mai extinsă putere de pe glob. Aveai nevoie 

de 13 milioane de trupe de oameni pentru a invada cu succes Rusia. 

 Dar o problemă ce a avut-o Rusia de la început, a fost dezvoltarea economică. Rusia 

niciodată nu și-a putut egala inamicii în ceea ce privește capacitatea economică. PIB-ul pe cap de 

locuitor (9.093 $) este aproximativ la fel ca al Mauritius-ului (9,252 $), situație determinată de 

cauze geografice. Istoric, puterea navală înseamnă forță. Nu există o metoda mai bună de a-ți 

crește puterea și economia decât prin a avea o flotă bună de comerț, dar și din punct de vedere 

militar.   

 Acum mult timp, călătoria cu barca era cel mai rapid mod de a parcurge o distanță mare, 

iar astăzi comerțul pe apă este cel mai ieftin. Ori Rusia nu are acces la porturi fară gheață în timpul 

anului și nici acces la oceane importante. Singurele porturi fară gheață pe care Rusia le are sunt 

Novorossiysk, St. Peterspurg și Vladivostok. De exemplu de la Novorossiysk, la Marea Neagră, nu 

poate trece de strâmtoarea Bosfor, deoarece poate intra în conflict cu Turcia, membru NATO. De 

la St. Peterspurg, la Marea Baltică, nu poate trece de strâmtoarea Danemarcei, deoarece danezii 

sunt aliați ai NATO, iar de la Vladivostok, la Marea Japoniei, nu poate trece de strâmtoarea Korea 

deoarece Japonia si Korea sunt prieteni ai organizației nord-atlantice. 

 Oricum, Rusia mai trece prin strâmtorile controlate de NATO doar în relațiile comerciale, 

dar dacă Rusia ar ataca o țară din sau aliată a blocului nord-atlantic, atunci Rusia nu ar mai avea 

voie să ajungă la oceane, ceea ce ar înseamna pentru Rusia lipsa transportului naval, și ar aduce 

scăderea economică importantă. O cauză pentru care Rusia a invadat Crimeea a fost și pentru a lua 

portul Sevastopol.  

 Rusia a supraviețuit și supraviețuiește încă, datorită a două motive: pentru că are două 

resurse naturale extrem de importante, petrol și gaze, exportând 40% din gazele naturale către 

Europa.  

 Din cauza această nu  ai nevoie numai de noroc, ci și de strategie. 

Page 12 Cultură și umanism                                                                                   Geografie                                                                                                            



Jurnal de călătorie - Viena 

                      Ilinca Neagu 

Clasa a  VIII-a 

 Prima destinatie pe care am vizitat-o în Viena a fost Haus der Musik, tradus "Casa Muzicii".  Acesta este un muzeu 

dedicat muzicii, doar că a fost făcut în așa fel încât să fie interactiv, având abilitatea de a folosi anumite instrumente și de a 

compune melodii. 

 

   A doua destinație a fost Danube Tower (Donauturm). Cu o înălțime de 252 m, dotat cu două ascensoare rapide care te 

ridică în 35 de secunde până la restaurantul panoramic rotativ situat la 165 m înălțime. Acesta este Donauturm, unul dintre 

simbolurile arhitectonice ale orașului. 

  

 

 Iar ultima destinatie a fost Muzeul Leopold.  Aici se pot admira 42 de picturi, 187 de lucrări originale de grafică 

(desene și foi colorate) şi autografe (scrisori și altele asemenea) ce poarta semnatura lui Egon Schiele. 
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Marcel Iancu și mișcarea dadaistă 

Tiberiu Frățilă 

Clasa a  VIII-a 

  

 

 

 În timpul Primului Război Mondial, după ce oamenii au văzut ororile unui război cu arme 

de foc pentru prima dată și după ce au conștientizat ce se întâmpla, în momentul în care câmpul de 

luptă s-a mutat în curțile lor, o mână de oameni intelectuali, filozofi, artiști și poeți, preponderent 

francezi, germani, dar și români care doreau să se apere s-au refugiat în Zurich, în Elveția neutră. 

După ce au scăpat și au ajuns cu bine, s-au umplut de furie deoarece nu puteau înțelege cum o 

societate care avansase atât de mult în ultimele decenii a putut să pornească și să permită un război 

de o amplitudine așa mare.  

 Așa că au început să protesteze. Au început să combată prin orice mijloace posibile orice 

curent politic sau non-politic, ca de exemplu materialismul, naționalismul, raționalismul, 

liberalismul etc. Au spus că dacă societatea are de gând să pornească în direcția asta, ei vor porni 

invers și nu vor mai accepta nicio tradiție, în special pe cea artistică, că ei nu o să creeze artă, ci 

non-artă și că nu sunt artiști, ci non-artiști. Apoi s-au numit Dadaiști. Nu se știe de unde a venit 

numele; unii spun că a venit de la afirmația „Da” folosită des în discuții de membrii români ai 

mișcării, Tristán Tzara și Marcel Iancu. Altă teorie susține faptul că s-a aruncat cu un cuțit într-un 

dicționar Larousse, lăsându-se la voia întâmplării, iar cel care a picat a fost cuvântul „dada” care 

înseamnă în franceză căluț de jucărie, din lemn.  

 În 1918 este redactat manifestul DADA, care împreună cu manifestul „amorului slab și 

amorului amar” apar în primul, singurul și ultimul număr al revistei „Cabaret Voltaire”. Ele spun 

că absurdului trebuie să i se răspundă cu absurd, că Dada nu este o mișcare și că nu ar trebui 

numită niciodată „Dadaism”, ei luptând împotriva „-ism”-elor. Apare și ghidul pentru a crea o 

poezie dada, redactat în versuri: „Pentru a face o poezie dadaistă/ Luați un ziar./ Luați o pereche de 

foarfeci./ Alegeți din ziar un articol care să aibă lungimea pe care vreți să o dați poeziei voastre./ 

Decupați articolul./ Tăiați cu grijă toata cuvintele care formează respectivul articol și puneți toate 

aceste articole într-un săculeț./ Agitați-l încetișor./ Scoateți cuvintele unul după altul, dispunându-

le in ordinea in care le veți extrage./ Copiați-le cuviincios. Poezia vă va semăna / Și iată-vă un 

scriitor infinit de original și înzestrat cu o sensibilitate încântătoare, deși, se înțelege, neînțeleasă 

de oamenii vulgari.”.  
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 Un exemplu de artă dada este cea făcută de Marcel Duchamp, care a făcut o copie a Mona 

Lisei cu mustață și a expus un pisoar fără țevi, semnat de el, drept „Fântâna”. Evident, publicul a 

fost stârnit de această revoluție artistică și culturală ce avea să preceadă arta contemporană, fapt ce 

i-a încurajat pe dadaiști și i-a făcut să continue. Curentul a ajuns din Rusia până în New York.  

Și, chiar atunci când începuse să fie acceptată ca o parte din viața cotidiană, în 1920, după 

terminarea războiului, mișcarea dada s-a dizolvat. Oare dacă ar fi continuat, ar fi putut fi evitat Al 

doilea Război Mondial și ivirea comunismului în estul Europei? 

 Oricum, în anul 1895, mai exact pe 24 mai, se naște fiul lui Herman Janco, în cartierul 

evreiesc, Marcel Iancu, sau Marcel Janco, sau מרסל ינקו , în ebraică. În copilărie învață la liceul 

Gheorghe Lazăr din București, unde se împrietenește cu Samuel Rosenstock, care își va lua apoi 

numele de Tristán Tzara, de la cuvântul țară, și Ion Vinea cu care mai apoi va forma mișcarea mai 

sus-numită atunci când va pleca în Elveția.  

 La Zurich, în timpul unei ședințe a Dadaiștilor spune: „Ne proclamăm în stare de revoluție 

permanentă față de tot ceea ce devine procedeu, sistem, rețetă și gargară în artă indiferent de 

ordinea lor cronologică: de la realismul osificat până la suprarealismul în putrefacție, totul se poate 

închide sub același epitaf al neputinței și istovirii” 

 După ce se termină mișcarea dadaistă rămâne în țară puțin timp și proiectează ca arhitect 

mai multe case din care amintesc: 

1926 – pentru tatăl lui construiește casa de pe strada Maximilian Popper Nr. 55, care va adăposti 

pentru scurt timp, la etajul patru, atelierul de pictură al artistului; în prezent, casa se află într-o 

stare jalnică, chiar mizerabilă. 

1927-1929 – construiește pentru negustorul de vinuri Jean Fuchs vila din strada Negustori Nr. 27, 

considerată prima casă modernistă și cubistă din București; a fost privită de oameni ca o ciudățenie 

la vremea la care a fost concepută, deoarece avea hublouri la etaj și în loc de geamurile tradiționale 

de la parter avea un geam lung, ca o vitrină; din păcate, ca cea de mai sus, această bijuterie 

artistică este abandonată într-o stare dezolantă de proprietari, fiind ascunsă vederii de un gard 

inestetic. 

1931 – Strada Caimatei Nr. 20, vila Clara Iancu, după numele mamei lui, are un apartament pe 

fiecare din cele 4 etaje și spații de parcare și birouri, a fost folosită de către el și fratele lui, Iuliu, 

sau Julius, ca sediu pentru „Biroul de studii moderne”. 

1931 – Vila Juster, construită pentru bancherul Jean Juster, în stil modern, luxos, tot cu hublouri, 

printre singurele case proiectate de el care încă este într-o stare decentă. 

1933 – Strada Paleologu Nr. 5, în acest loc existând deja o casă boierească de la jumătatea sec. 19, 

fiind demolată și proiectându-se aici trei imobile pentru cumnatul lui Marcel Iancu, Jacques 

Costin.  
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1935 – Cea mai înaltă construcție a arhitectului, imobilul Frida Cohen, cu 8 niveluri, prezintă 

forme nemaiîntâlnite până atunci, casa scării este proiectată ca un triunghi echilateral, iar fațada 

fiind rotunjită, constituie o comoară artistică cum rar mai găsești în ziua de azi. 

 A mai proiectat multe alte case printre care imobilul Solly Gold, casa Poldi Chapier, 

imobilul Poldi Chapier, imobilul Alexandrescu, comandat de Mircea Eliade, casa David 

Haimovici; 

 Cât timp stă în țară se afiliază cu mai multe curente și societăți artistice, ca „Arta Nouă”, 

„Grupul de Artă” și „Criterion” în care îi întâlnește pe M.H. Maxy, Victor Brauner, Ilarie Voronca, 

Gherasim Luca, Corneliu Mihăilescu. 

 În 1941, când legea 

antievreiască începuse să se 

aplice în România se mută 

în Palestina cu familia. 

După crearea statului Israel 

se afirmă ca profesor de artă 

și animator cultural. Are 

peste treizeci de expoziții 

personale în Tel Aviv, 

Haifa, New York, Paris, 

Zurich, Basel, Milano. 

Participă și la bienala de la 

Veneția în 1952, 

reprezentând Israelul, loc unde a fost apreciat și aclamat.  

 La Tel Aviv a fost arhitect, dar și angajat la secția de urbanism a orașului, apoi la 

Ministerul Muncii, însărcinat cu restaurarea unor centre istorice precum Jaffa, Ramallah și Lod. A 

proiectat parcuri naționale, a predat pictura la diverse institute de artă din Tel Aviv și a făcut 

scenografie pentru Teatrul Habimah. Și, poate cel mai important, în 1953 a înființat la Ein Hod, 

aproape de Haifa, un sit artistic, adică un atelier colectiv de arte plastice sau “o colonie de artiști”, 

cum o descrie el. Iar în 1983 s-a înființat aici Muzeul Janco Dada. 

 La 21 aprilie 1984, cu câteva zile înainte de a împlini 89 de ani, se stinge la Tel Aviv, 

având premiul Dizengoff al orașului și premiul național Israel. Este subapreciat astăzi în România, 

dar foarte apreciat în Israel. Anul acesta, la palatul Șuțu din București, în perioada 5 august – 4 

octombrie a fost organizată expoziția „Vindecări miraculoase – Marcel Iancu” care a cuprins mai 

multe opere de-ale artistului recondiționate în atelierul Muzeului Municipiului București. 
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Picturi realizate de Ioana Gugu 

Clasa a V-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictură realizată de Ana Trandafir, clasa a VIII-a 
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500 de ani de la Reformă 

Traducere a discursului lui Martin Luther în Dieta de la Worms 

text tradus de  colectivul clasei a VIII-a coordonați de Tiberiu Frățilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 

Luminate împărate, iluștrii prinți, grandioși lorzi; 

§2 

 Stau la dispoziția voastră astăzi cu toată umilința după ordinele date și vă implor, 

Majestate, cu toată mila lui Dumnezeu, să ascultați pentru a ne permite în apărarea cauzei noastre 

de care vă asigur că e dreaptă și justă. Îmi cer iertare dacă, din cauza neștiinței mele, nu am 

manierele care se potrivesc unei curți căci eu nu am fost crescut în palate regale ci în izolarea 

mănăstirilor; și eu nu-mi doresc niciun alt merit în afară de acela de a fi vorbit și scris despre 

simplitatea minții care nu necesită mai mult decât gloria lui Dumnezeu și instrucțiuni simple 

pentru oamenii lui Hristos; 

§3 

 Ieri mi-au fost adresate două întrebări de către Maiestatea Sa Imperială. Prima, dacă sunt 

autorul cărților care au fost menționate; a doua, dacă doresc să abrog sau să susțin doctrina pe care 

o propovăduiesc. La prima am răspuns direct și confirm răspunsul: că acele cărți sunt ale mele și 

eu le-am publicat, în afara cazului în care au fost schimbate sau alterate de către oponenții mei. 

Pentru a aborda a doua întrebare, trebuie să arăt mai întâi  Maiestății și altețelor voastre că am 

compus scrieri pe subiecte foarte diferite. În unele am discutat credința și faptele bune, într-un 

spirit atât de pur încât adversarii mei înșiși, neputând să găsească ceva de cenzurat, recunosc că 

aceste scrieri sunt profitabile și merită să fie urmărite de persoane devotate. Acoliții papei, violenți 

așa cum sunt, recunosc asta. Ce aș realiza acum dacă aș retrage aceste cărți? Om putred! Eu, dintre 

toți oamenii ar trebui să abandonez adevăruri aprobate de vocile prietenilor și inamicilor mei 

deopotrivă și să mă opun doctrinelor glorificate de o lume întreagă! 
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§4 

 În al doilea rând, am compus anumite lucrări împotriva papalității, unde am atacat vieți 

deviate, doctrine false și exemple scandaloase, care lovesc lumea creștină și ruină sufletele și 

trupurile oamenilor. Nu este aceasta confirmată de jalea tuturor celor cărora le este frică de 

Dumnezeu? Nu este evident că doctrinele legiuitoare ale papilor se încâlcesc, îngrădesc și distrug 

conștiința celor credincioși, în timp ce stoarcerile nesfârșite ale Romei se afundă în bogăția 

creștinătății și mai mult, în bogăția acestei ilustre națiuni? Până acum este un statut perpetuu faptul 

că legile și doctrinele papei sunt ținute eronat și reprobabil când ele sunt împotriva Liturghiei și a 

opiniilor părinților Bisericii. 

 

§5 

 Dacă aș revoca ceea ce am scris pe acest subiect, tot ce aș face ar fi să împuternicesc 

această tiranie, aș deschide o ușă mai largă către atâtea impunități flagrante. Distrugând orice 

rezistență cu furie pură, ar trebui să vedem acești oameni mândrii a se înfoia, a spumega și a se 

dezlănțui mai mult ca nicicând! Și acest jug care ține în loc acum creștinătatea ar deveni mult mai 

măcinător dacă maiestatea voastră și statele imperiului ar aproba retragerea mea. Dumnezeule 

Mare! Deci ar trebui eu să devin o mantie infamă care să ascundă orice urmă de tiranie și 

malițiozitate? 

§6 

 În al treilea și ultimul rând, am scris unele cărți împotriva unor indivizi particulari, care s-

au postat în apărarea tiraniei Romane distrugând credința. Recunosc că poate am atacat aceste 

persoane cu o violență mai mare decât ar fi fost în concordanță cu profesia mea de eclesiast; nu mă 

cred un sfânt, dar nici nu cred că ar trebui să retrag aceste cărți; pentru că ar trebui, făcând asta, să 

sancționez hula oponenților mei, care nu ar face decât să înăsprească cruzimea cu care tratează 

creștinii. 

§7 

 Dar, cum sunt un om simplu și nu Dumnezeu, ar trebui să mă apăr după exemplul lui Iisus 

Hristos, care a zis: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă 

bați?”(Ioan, 18:23). Cât de mult aș putea eu, care sunt doar praf și așchii, și atât de predispus la 

erori, să doresc ca fiecare să se pronunțe cum poate împotriva acestei doctrine. Așa că Mare 

Împărat, Prinți Iluștrii și toți cei care sunteți în sală, bogați ori săraci, vă implor, prin mila 

Domnului, să îmi arătați că greșesc după scripturile profeților și apostolilor. În momentul în care 

mă veți convinge, voi retrage negreșit greșelile și voi fi primul care va opri cărțile și le va arunca 

în foc. 
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§8 

 Ceea ce am spus vă va face să realizați, cred, că am cântărit bine nu numai pericolele la 

care mă expun, dar și părțile și disensiunile tulburate în lume prin doctrina mea despre care ieri am 

fost prevenit. Dar, departe de a fi consternat de către ele, mă bucur extrem de tare de liturghia de 

azi, ca de obicei, o veche cauză de tulburare și dezacord. Căci acesta este caracterul și destinul 

cuvântului Domnului: „Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit sa aduc 

pacea, ci sabia; căci am venit să despart pe fiu de tatăl sau, pe fiica de mama sa și pe nora de 

soacra sa; și omul va avea drept vrăjmași chiar pe cei din casa lui” (Matei, 10:34-36) 

§9 

 Dumnezeu e minunat și teribil în cuvintele sale; Să avem grijă totuși ca să nu cumva să 

încercăm să oprim discordii; căci suntem legați să luptăm împotriva sfântului cuvânt al lui 

Dumnezeu și să aducem asupra noastră un vajnic diluviu de primejdii inextricabile, osânde 

nebănuite și dezolări veșnice. Să avem grijă ca domnia tânărului și nobilului Împărat Carol, pe 

care, împreună cu Dumnezeu, ne construim atâtea speranțe, nu doar să înceapă, dar să se și 

deruleze și termine sub cele mai favorabile auspicii. 

§10 

 Aș putea da exemple din Oracolele Domnului. V-aș putea povesti despre faraoni, regi ai 

Babilonului sau ai Israelului care n-au contribuit nicicând la propria ruină mai mult ca atunci când, 

prin măsuri aparent chibzuite, s-au gândit să-și instaureze autoritatea. Căci El mută deodată munții 

și-i răstoarnă în mânia Sa; zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii. (Iov, 9:5,6). 

Vorbind astfel, nu cred că astfel de domnitori nobili au nevoie de săraca mea hotărâre; dar doresc 

să mă achit de o datorie a cărei împlinire Germania mea nativă are dreptul să aștepte de la copiii ei. 

Și așa vă îndemn, Maiestatea Voastră și Prinți Iluștrii, vă implor cu toată umilința, să nu permiteți 

urii vrăjmașilor mei să arunce asupra mea o indignare pe care nu o merit. Am terminat. 

 [După ce a ținut discursul în limba germană, Luther a fost rugat să o repete în limba latină. După o anumită 

ezitare, a făcut-o. Apoi i-a fost reamintit că ar fi trebuit să răspundă la o întrebare simplă: dacă va retrage scrierile 

sau nu. Astfel a continuat:] 

§11 

 Întrucât Maiestățile Voastre îmi cer un răspuns simplu și clar, el este acesta: Nu îmi pot 

lăsa credința nici pe mâinile papei, nici pe mâinile consiliului, deoarece este limpede ca miezul 

zilei că au căzut în greșeală și chiar în inconsecvență flagrantă cu ei înșiși. Dacă, deci, nu sunt 

convins de dovezi din Sfânta Scriptură sau din motive întemeiate, dacă nu sunt mulțumit de chiar 

textul pe care l-am pomenit și dacă judecata mea nu este în felul acesta supusă Cuvântului lui 

Dumnezeu, nici nu pot și nici voi retrage nimic; căci nu poate fi nici sigur, nici cinstit pentru un 

creștin să vorbească împotriva conștiinței sale. Aici stau căci nu pot face altfel; Doamne ajută-mă! 

Amin. 
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Cine sunt eu? 

Ilinca Radu 

Clasa a VI-a A 

 Cine sunt eu? O întrebare complicată, ciudată și cam vagă, aș spune eu. O întrebare 

ciudată, vagă și complicată are și un răspuns ciudat, complicat și vag. 

Oare...cine sunt eu? Oare...mă cunosc? Dacă nici eu nu știu cine sunt...atunci...cine știe? 

Pot fi o persoană colorată, fericită și binevoitoare, dar, pot fi și pot avea o viață scrisă negru 

pe alb, simplă, normală, dar și complicată și ciudată...așa cum am zis...un răspuns vag, ciudat și 

complicat. Pot să fiu universul sau o simplă chestie neînsemnată. Pot să fiu deșteaptă și frumoasă 

sau ... pot să fiu opusul. 

Cred că am înțeles...Eu sunt totul și nimic. Eu pot să aleg cine sunt. Pot să fiu opusul sau 

oglinda cuiva. Eu pot sa fiu urâtă de oameni, sau plăcută de ei. Îmi aleg cine să fiu. Nu sunt cineva 

din clipa în care m-am născut. Atunci eram un nimeni. 

Nici eu nu știu cine sunt. Azi sunt cineva, măine, altcineva. 

Un lucru rămâne sigur...Numele...Doar el poate spune cine sunt. 

 

 

 

Bucuria 
Teodor Drăguș 

Clasa a V-a A 

Eu sunt Bucuria , sunt ca o bomboană pinguin . Eu aduc zâmbetele pe lume . 

Nimeni nu are atâta zâmbet ca mine. Eu am făcut totul drăguț. Sunt așa de mare că uneori până și 

frunzele zâmbesc. Eu elimin lacrimile și le înlocuiesc cu zâmbete . Eu țin soarele de mână

. Distracția e copilul meu . Dacă nu aș fi eu, nimeni nu s-ar simți bine. Am și un frate: 

Comedia , care face scamatorii amuzante. De multe ori ne ajută clovnul . De asta sunt eu 

unică, aduc tot ce e mai bun în viață. 

Aș putea fi un nor , sau o ciocolată , sau tot ce vă place vouă.  

Fiți toți bucuroși și încercați mereu lucruri noi.  
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Ghici cine sunt eu....? 

Vasile Alexandra 

Clasa a V-a A 

 Eu sunt ceva ce multor copii le place. Sunt cremoasă și dulce. Am mulți frați și surori. 

Unul este pictat cu ciocolată, altul cu sirop de căpșune sau mentă. 

 Însă, eu sunt albă și gustoasă. Sunt născută în fabrică, alături de familia mea numeroasă și 

haioasă. Am și eu gustul meu, sunt din vanilie. De asemenea sunt renumită în multe țări. Alături de 

frații și surorile mele sunt depozitată în magazine sau frigidere. Ghici cine sunt eu...? 

Prietenia 

Ilinca Radu 

Clasa a VI-a A 

 Ce este greu de găsit, dar foarte ușor de pierdut? Este foarte prețioasă și scumpă, dar nu 

costă nimic. Mulți s-ar gândi la un lucru material, așa suntem noi făcuti, NU putem trece de 

aparențe, dar țin să vă dezamăgesc. Este vorba despre prietenie. 

„A... acea chestie pe care imediat o menționam când eram mici‟, ar spune unii. Ei 

bine...Nu. Pe acei copii i-am dat de mult uitării. 

Prietenia este mai mult de un cuvânt spus la nimereală. Este ceva în care crezi. Un prieten 

bun are încredere în tine, te respectă, te ajută și chiar se ceartă cu tine. Eu nu știu atătea lucruri 

despre prietenie, dar un lucru este sigur: Un prieten adevărat te iartă și nu te lasă să suferi. 

 

Rolul școlii în formarea noastră 

Matei Georgescu,  

Clasa a VI-a A 

 95% dintre copiii pe care îi știu și sunt la școală nu iubesc școala, dar pentru unii 

adevărul e altul. 

 Școala este probabil cel mai important pas în viața unui copil. Imaginați-vă că fără 

școală, multă lume n-ar ști să vorbească. Gândiți-vă că managerii sau CEO-ul de la o firmă mare 

nu ar fi acolo dacă nu ar avea școală. Asta nu înseamnă că trebuie să fii un tocilar, care să nu mai 

facă nimic altceva. Părinții vor să-și educe copiii, dar copiii nu vor la școală, preferând să se joace 

pe tablete. 

 Gândiți-vă așa: fără școală, fără diplomă, fără bani sau serviciu, iar fără serviciu înseamnă 

că nu vă veți putea juca pe tablete. 

 Școala pentru noi, este ca mersul pentru beleluș.  
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Rețete magice pentru învățat 

 

  

Alexandra Stancu, clasa a V-a A 

Ingrediente: 

O linguriță de sare (pentru orele plictisitoare); 

O linguriță de zahăr (pentru orele distractive); 

O linguriță de esență de ardei iute (pentru orele energice). 

Amestecați și beți totul, rezultatul va apărea după maxim cinci minute. 

Savurați!  

 

Mateescu Maria, clasa a V-a A 

Ingrediente: 

100 g de atenție; 

1 compendiu de clasa a V-a; 

1 calculator; 

2 ouă; 

100 g făină. 

Mod de preparare: 

 Amestecați ouăle, făina și atenția până au gust de ciocolată de stafide. Rupeți paginile 

cărții și amestecați-le cu mixerul până se fac pastă, și apoi adăugați calculatorul pisat și 

compoziția făcută anterior. Vor ieși niște prăjituri gustoase. Mâncați-le cu o cană de lapte, 

iar rezultatul va fi evident! 

 

 

Mihai Șerban, clasa a V-a A 

Ingrediente: 

10 pagini de matematică; 

10 pagini dictando; 

½ glob pământesc; 

3 cărți de Jules Verne; 

 

Tăiați toate obiectele mărunt și puneți-le la mixer.  

Acum puteți savura sucul delicios. 
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De văzut, citit și savurat 

Rubrică realizată de Ruxanda Rusu și Ilinca Pușchilă 

Clasa a VII-a 

 

 Pentru luna aceasta, am realizat o selecție ce include filmul „VICTORIA ȘI ABDUL”, 

Festivalul ASIAFEST și cartea „CÂND MĂ VEI ÎNTÂLNI”. Sperăm să vă placă! 

 

 

 Regina Victoria (Judi Dench), în ultimii săi ani de viață, 

leagă o prietenie strânsă cu un slujitorul indian, Abdul (Ali Fazal), 

în ciuda faptului că era aspru judecată de către familia și curtea ei. 

 Filmul, în regia lui Stephen Frears, prezintă nuanțe de 

comedie, având un final emoționant. 

 În opinia noastră, acesta evidențiază câteva dintre 

pregnantele probleme sociale  ale epocii - inegalități de clasă, 

prejudecăți rasiale, abisuri culturale și istorice. 

 Pelicula, bazată pe o întamplare reală, folosește 

improvizația acolo unde detaliile nu sunt cunoscute, permițând 

realizatorilor să întregească atât povestea, cât și mesajul artistic. 

Copiii sub 12 ani au nevoie de acordul părinților înainte de vizinarea acesteia. 

 

 Anul acesta, festivalul ASIAFEST, ediția a V-a, se va 

desfășura la Romexpo, pavilionul C3, între 24 și 26 noiembrie și 

va avea ca tema China. 

 Veți putea viziona spectacole de dansuri tradiționale, 

muzică asiatică și expoziții. De asemenea, veți putea participa la 

ateliere și degustări de mâncare specific asiatică . 

 Dar asta nu e tot! Pe 25 noiembrie, în cadrul festivalului, 

pasionații de Kendama vor avea ocazia să urmareasca Finala 

Competiției Naționale de Kendamă sau să participe ei înșiși la 

Competiția Kendama pentru Amatori. La eveniment vor veni și 

invitați surpriză. 

 Pentru mai multe informații, accesați site-ul: https://

calatoriaperfecta.ro/asia-fest-2017/ au nevoie de acordul părinților înainte de vizinarea acesteia. 
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 Miranda, o fetiță de doisprezece ani, locuiește împreună cu mama sa  în New York și zilnic 

are parte de o mulțime de ciudățenii: un om fără adăpost se crede om de știință, primește bilete de 

la un necunoscut și își pierde cel mai bun prieten, din  naivitate. 

 Cartea v-ar putea pune în ceață la început, însă pe masura ce o parcurgeți, lucrurile vor 

deveni încet, încet  clare. 

 Deși limbajul poate parea banal, simplu, cartea transmite un mesaj puternic și vă poate 

pune pe gânduri cu adevarat.  

 În opinia noastră, cartea merită citită deoarece este captivantă și prezintă anumite valori 

morale importante - bunătatea, devotamentul și arată că uneori nu totul este ceea ce pare. 

 Cartea, scrisă de Rebecca Stead, este recomandată  copiilor peste 10 ani. 

 Dacă v-a plăcut, ați mai putea citi și: „Minciuni și spioni”, scrisă tot de Rebecca Stead. 
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Problema cu cămile  

Arabia (cca. 400 d.Hr.) 
Rubrică realizată de  Prof. Ștefania Dicu 

 

 Într-un oraș vechi din Arabia a murit un negustor bogat, care ar fi lăsat în testamentul său 

dispoziții specifice referitoare la animalele sale din gospodărie.  Avocatul negustorului i-a 

întâlnit pe cei trei fii ai acestuia și le-a explicat că tatăl lor a insistat ca fiul cel mare să primească 

jumatate din numărul total al cămilelor pe care acesta le deținuse. Fiul mijlociu urma să primească 

o treime din numărul total de cămile, iar fiul cel mic, căruia i-ar fi rămas timp suficient să-și facă 

propria avere, avea să primească doar 1/9 din numărul de cămile. 

 Din nefericire, turma avea 17 cămile, iar cei trei frați nu vedeau nicio soluție pentru a 

respecta dorința răposatului lor părinte, fără ca să nu fie ucisă și tăiată în bucăți cel puțin una dintre 

cămile. Totuși, avocatul a avut o idee mai bună. Fără să aibă ceva de pierdut și fără a implica o a 

cincea parte în această împărțire a bunurilor, avocatul a reușit să le arate fraților cum să împartă 

turma de cămile, păstrându-le pe toate în viață.  

  

 

 

 Cum a procedat? 

 

Răspuns: Pentru a rezolva această problemă, trebuie să observați că: . 

 Avocatul împrumută o cămilă cirezii, obținând 18 capete. Fiul cel mare primește 1/2, adică 

9 cămile; fiul mijlociu primește 1/3, adică 6 cămile, iar mezinul, cel mai puțin norocos, primeste 

1/9, adică 2 cămile. Astfel, 9+6+2=17, deci, avocatul își poate cere cămila înapoi. 

 

18

17

9

1

3

1

2

1
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VARZA ROŞIE – INDICATOR ? 
Călin Rădoi 

Clasa a VII-a B 

 

      Chimia, trebuie să ştiţi, este o ştiinţă minunată. De ce este minunată, vă întrebaţi? Deoarece 

este o materie experimentală, adică se aplică în viaţa noastră de zi cu zi… 

      De exemplu, odată, un prieten de-al meu îşi ajuta părinţii să gătească. La un moment dat, când 

ducea un bol de varză roşie pe masă, a scăpat câteva picături în bolul în care mama lui storcea o 

lămâie. 

      După ce şi-a cerut scuze, a luat bolul cu lămâie şi a observat că, zeama căpătase o culoare de 

roz aprins... 

-Hei, mamă, uite! Zeama a devenit roz. 

-Interesant! Ce-ai vărsat acolo? 

-Varză roşie fiartă. Dar varza roşie e ROŞIE, nu roz aprins! 

-Aha! Asta explică. Varza roşie în anumite amestecuri poate indica aciditatea acestora. 

Zeama de lămâie, de exemplu, e acid aşa cum indică şi varza roşie. De aceea se şi numeşte 

acid citric. 

-Uau! Deci lămâia mă pişcă pe limbă pentru că este un acid? 

Întocmai!  

-Mai putem să verificăm şi aciditatea altor amestecuri? 

-Desigur! 

 După aceea, prietenul meu, Bogdan şi mama lui, Raluca, au  repetat experimentul cu mai 

multe amestecuri. De exemplu, apa, spirtul, apa cu sare de bucătărie şi cea cu zahăr nu sunt 

acide,varza roşie păstrându-şi culoarea. 

 Oţetul, însă, fusese demascat ca fiind acid, substanţa devenind roz în contact cu detectivul 

de acizi – varza roşie. 

 Cel mai surpris a fost Bogdan când a văzut reacţia sodei caustice. I s-a părut magie când a 

văzut cum substanţa mov (varza) în contact cu cea transparentă (soda caustică) devine verde. 

Verdele indica faptul că era un mediu alcalin. 

 În acea zi, Bogdan a aflat lucruri neştiute despre varza roşie, surprinzătoare şi fascinante, la 

fel ca şi chimia. 
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Găurile negre 
Ruxanda Rusu 

Clasa a VII-a B 

 
 

 

 
 O gaură neagră este un loc în care câmpul gravitațional este atât de puternic încât orice 

obiect din apropierea lui este absorbit și descompus în atomii săi, lumina fiind și ea atrasă. 

 Atunci când centrul unei gigante roșii (o stea foarte mare) se prăbușește, se întâmplă un 

fenomen ce creează o supernovă (cea mai puternică explozie ce are loc în spațiu), aceasta formând 

o gaură neagră. Cercetătorii cred că cele mai mici dintre găurile negre s-au format de la începutul 

universului. 

 Găurile negre pot avea dimensiuni diferite, cele mai mici având mărimea unui atom și cele 

mai mari, fiind numite „supermasivele”, ce sunt de 1 milion de ori mai mari decât Soarele. Un alt 

tip de gaură neagră este denumit „stelar”, acesta putând fi de până la 20 de ori mai mare decât 

steaua sistemului nostru solar (Soarele). 

 

 

Știai că… 
1. Atunci când un obiect este atras într-o gaură neagră el se alungește, acest fenomen numindu-se     

„Spaghetificare”? 

2. O gaură neagră supermasivă se află în mijlocul galaxiei noastre (Calea Lactee) și se numește        

Săgetător A? 

3. Găurile negre se micșorează constant? 

 

 

           

Page 28 Științe și tehnologie                                                           Fizică                                                                                                           



100 de ani de tancuri 

Călin Rădoi 

Clasa a VII-a B 
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   Prima utilizare în masă a vehiculelor 

lui Gavin Mortimer a fost pe 29 

noiembrie, 1917 de către englezi la 

Cambrai, noile vehicule favorizând 

victoria aliaţilor. 

Tanc mk. 4 din  1917 

 Tancul suedez CV90 Armadillo 

   

 

Ştiai că :   Primele tancuri britanice 

cântăreau aprox. 30 de tone, iar cele 

moderne ajung la 62.5 tone! 

  

Ştiaţi că :  Cel mai scump tanc, 

AMX-56 (franţuzesc) costa 12.6 mil. 

de dolari  

 

 Ştiaţi că :  În timpul războaielor 

mondiale, comunicaţia dintre tanc şi 

centrul de comandă se baza pe 

porumbei mesageri ! 

   

 Ştiaţi că : Comunicarea în tanc se 

făcea şi cu ajutorul semnelor din 

mâini, pentru a indica şoferului pe 

unde să o ia! 

   

1. Cel mai sofisticat : 

  Tancul rusesc T-14 (2015), descris ca 

fiind noua generaţie de tancuri ruseşti 

poate merge şi 450 de km, viteza lui 

maximă fiiind de cca. 82km/h, fiind o 

formidabilă maşină de 

luptă. 

2.Cel mai rapid : 

 Tancul suedez CV90 Armadillo (1993) e 

reunoscut ca fiind cel mai rapid tanc. 

Având un sistem de suspensii similar cu 

cel al maşinilor de F1, acesta reuşeşte să 

prindă peste 90 de km/h pe câmpul de 

luptă, fiind folosit în 2007 de norvegieni, 

în Afganistan, slăbind trupele 

talibanilor. 

3. Cel mai mare : 

 Tancul nazist Panzerkampfwagen VIII 

Maus (1944), este numit ironic şoarece 

(Maus) având peste 10 metri lungime! 

Acesta însă nu a apucat să îşi facă apariţia 

pe câmpul de luptă, fabricarea lui fiind 

oprită de către U.R.S.S. în 1944. 

 4. Cel mai mic : 

 Tancul american U.S. „Badger” , al trupelor speciale 

SWAT (arme specaile si tactici), are loc pentru o 

persoană, cu o lungime impresionantă de doar 81cm. 

Acesta e destul de reyistent pentru a trece prin pereţi 

şi a fi împuşcat, dar şi destul de mic pentru a încăpea 

printr-o uşă! 



The Elder Scrolls V: Skyrim 
Andrei Ion 

Clasa a VII-a B 

 

Skyrim, al cincilea joc din seria The Elder Scrolls, joc dezvoltat de Bethesda Game Studios 

și publicat de Bethesda Softworks, a fost lansat în urmă cu aproape 6 ani . Deși vechi, acest joc 

este încă printre jocurile preferate ale internetului, fiind votat al doilea cel mai bun din anul său de 

lansare, întrecut doar de jocul cu statut legendar Portal 2. Acest joc a câștigat titlurile PC Game of 

the Year, RPG of the Year și Overall Game of the Year. Se află pe locul întâi în listele PC Gamer 

și Good Game.  

Despre ce este acest joc? Pe scurt, despre tine! Skyrim este un RPG, un role-playing game 

sau un joc de teatru creat și jucat de tine. Ceea ce înseamna că tot jocul este bazat doar pe acțiunile 

tale. În primul rând, îți poți creea propriul tău jucător care se află în una din cele 10 rase din joc. 

De exemplu, poți fi un om, un orc, un Khajiit, care este o pisică bipedă ce poate folosi arme 

medievale și magie. Îți poți alege propriul nume, propria istorie, vei avea o aparență specifică ție. 

Te poți recreea sau îți poți alege o personalitate nouă. 

Decizii importante se află în fiecare colț al jocului, însă una dintre cele mai grele se află 

aproape de început. După ce este terminată prima misiune, va trebui aleasă o cale de parcurgere a 

pământurilor, care te va îndruma într-o jumătate sau alta de lume. Aici vei alege dacă vrei să te 

aliezi cu facțiunea specifică acelei zone și dacă vrei să vizitezi lumea ca un soldat al Facțiunii 

Greybeards, Nightingales sau Dark Brotherhood, pe lângă multe altele. 

Dragonii sunt de mare importanță în acest joc. Ei pot apărea la întâmplare cât timp 

traversezi pădurea sau înainte de a intra într-un oraș. Este imposibil să ratezi unul, bazat pe faptul 

că înainte de a-și face apariția, ei își anunță prezența cu strigăte de pe alte lumi. Coborând lângă 

tine aceștia aruncă cu foc și gheață, încercând să evite săgețile îndreptate spre cer ale soldaților și 

ale gărzilor. Așezându-se pe pământ, ei își folosesc aripile mari pentru a intimida orice luptător. 

Într-o luptă crâncenă, ei se vor ridica spre ceruri de câteva ori pentru a-ți arăta că unul dintre voi 

nu poate să zboare. Odată obositi, aceștia vor lăsa garda jos și vor încerca să fugă. Fiind ager, o 

lovitură de sabie îi va arunca pe aceștia la pământ și îți va dărui sufletele lor. Sufletele de dragon 

pot fi folosite pentru a debloca abilități speciale cum ar fi Fus Ro Dah, un strigat pe trei etape în 

care forțele jucatorului vor fi dezvăluite, împingând orice inamic pe o rază de 3 dragoni, sau 10 

metri în spate, nu înainte de a-i ridica câțiva metri în aer. 

Recomand acest joc pentru oricine este pasionat de explorare, jocul având peisajele 

specifice cărților de aventură, dar și 

pentru cineva care are o oră liberă în 

care vrea să se odihnească luptându-

se cu dragoni și cu monștrii peșterilor. 

Acest joc primește de la mine 4.85 

stele din cinci. 

Jocul costă 20 de dolari pentru 

versiunea normală, sau 40 de dolari 

pentru ediția specială, creeată special 

pentru aniversarea de 5 ani a jocului. 
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Aplicațiile lunii 
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Photomath 

Photomath este o aplicație 

pentru telefoane si tablete ce te ajută sa îți 

rezolvi ecuațiile la matematică. Folosind 

tehnologie modernă, poate folosi camera 

frontală a telefonului pentru a scana orice 

ecuatie și îți poate afișa răspunsul în mai puțin 

de două secunde. 

Caracteristici: 
Poate scana scrisul de mână 

Arată instrucțiuni pas cu pas 
Poate schița majoritatea funcțiilor 

Aplicația este gratuită pentru Android și iOS. 

Wikipedia 

Aplicația mobila Wikipedia 

configurează telefonul pentru acces direct, 

sigur și, cel mai important, rapid către site-ul 

cunoscut de orice elev, Wikipedia.com. 
Caracteristici: 

Se afișează un istoric, astfel încât nu te 

poți pierde 

Poți salva pagini pentru mai târziu 
Include suport lingvistic pentru limba 

română 
Aplicația este gratuită pentru Android și iOS. 

Amazon Kindle 

Urmaș al tabletei pentru 

cititorii Kindle, a fost lansată aplicația Kindle 

pentru mobil. Cu această aplicație se pot citi 

cărți cu ajutorul telefonului sau tabletei. 
Caracteristici: 

Cumparați eCarți chiar din aplicație, sau 

alegeti una din multele cărți oferite 

gratis. 
Alegeți font-ul preferat, alături de 

luminozitate și culori. 
Sincronizați-vă contul cu cărțile de pe 

Kindle, dacă aveți deja unul. 
Aplicația este gratuită pentru Android și iOS. 

Duolingo 

Folosind Aplicația Duolingo, 

puteți învăța cuvinte noi în multe limbi, dar și 

gramatică. Această aplicație te poate învăța 

franceză, germană, engleză, japoneză și multe 

altele. 
Caracteristici: 

Te poate ajuta să înveți foarte multe limbi 

străine la alegerea ta. 
Este distractiv și ușor de înțeles. 

Are un sistem încurajator, care te ajută să 

îți forțezi limitele. 

Poate fi folosit pe calculator, telefon, 

tabletă. 
Aplicația este gratuită pentru Android și iOS. 
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