CRISTAL
Octombrie 2008

Nr. 12

Din cuprins:
Final de proiect
Pag.3

Parcul Natural Comana
Pag.4

Bucureşti- Regia Naţională a
Pădurilor - ROMSILVA
Pag.5

Olimpiada sportului şcolar
Pag.6

Săptămâna Naţională
– Sportul pentru toţi
Pag.7

Efectul PLACEBO
Pag.8

Efectul fumatului asupra
organismului
Pag.9
Slănic Prahova
Pag.10

Revista
Grupului Școlar de Chimie “COSTIN NENIŢESCU”
BUCUREȘTI

Page 2

Revista o puteţi citi pe
Din cuprins:
•
•

Final de proiect
Pag.3

•
•

Parcul Natural Comana
Pag.4

•

Bucureşti- Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
Pag.5

•

site-ul școlii
http://nenitescu.licee.edu.ro
www.nenitescu.ro

pe site-ul
Primăriei Municipiului București
Secţiunea cultură /agrement / licee
www.pmb.ro
sau pe www.didactic.ro

•
•

Olimpiada sportului şcolar
Pag.6

•
•

Săptămâna Naţională – Sportul pentru toţi
Pag.7

•
•

Efectul PLACEBO
Pag.8

•
•

Efectul fumatului asupra organismului
Pag.9

•
•

Slănic Prahova
Pag.10

REVISTĂ REALIZATĂ ÎN CADRUL
PRIECTULUI COMENIUS
“COMPUTER SUPPORTED
TEACHING AND LEARNING IN THE
CURRICULUM”

Nr. 12

Page 3

Final de proiect
3 OCTOMBRIE 2008
În cadrul ACTIVITĂŢII EDUCATIVE organizată de
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI la Scoala Comerciala Kretzulescu pentru:
-Metodiştii pentru activitatea educativă formală şi
nonformală,
-Directorii cluburilor copiilor,
-Reprezentanţi ai ONG-urilor,
-Colaboratori pentru derularea programelor naţionale
- Formatorii naţionali
a fost prezentat ca exemplu de bună practica Proiectul
Multilateral Comenius "COMPUTER SUPPORTED
TEACHING AND LEARNING IN THE CURRICULUM” .
Foarte apreciate au fost:
-activităţile organizate cu elevii
-revista şcolii
-Simpozioanele “All science is computer science”
organizate la noi în şcoală.

REUNIUNE NATIONALA

Vineri, 24 octombrie 2008, ora 10.00 a avut
loc Reuniunea Nationala de informare si
consiliere pentru parteneriatele multilaterale
aprobate in anul 2008.
Manifestarea a fost organizata de AGENTIA
NATIONALA PENTRU PROGRAME
COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI
FORMARII PROFESIONALE la Colegiul
National “Mihai Viteazul” din Bucuresti.
In cadrul reuniunii Proiectul Multilateral
Comenius "COMPUTER SUPPORTED
TEACHING AND LEARNING IN THE
CURRICULUM” a fost prezentat ca exemplu
de buna practica.

Prof. Felicia Huides – coordonator proiect
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Parcul Natural Comana
18 octombrie 2008 lansarea Proiectului "Ecocluburi pentru Natura"
Membrii Clubului Ecoturistic din şcoala noastră au participat la o aplicaţie practică în Parcul Natural Comana,
parc situat în partea de sud a ţării.
10:30 – sosirea la sediul Administratiei Parcului Natural Comana
10:30-12:00
– videoproiectie cu tema “Conservarea Biodiversitatii si importanta Retelei Ariilor Naturale Protejate”
- prezentarea Parcului Natural Comana
* Participantii au primit pliante informativ-educative.
12:00-13:00 – deplasarea perpedes, cu ajutorul hartii, pe unul dintre traseele marcate pana la cabana silvica
“Fantana cu Nuc”
13:00-14:00
– servirea pranzului sub forma unui picnic in natura, pe marginea Baltii Comana
– cantece cu tematica interpretate la chitara
14:00-16:00 –work-shop pe tema “Impactul deseurilor turistice asupra ariilor naturale protejate”
Finalitatea activitatilor - conceperea unor mesaje care sa atraga atentia turistilor asupra acestei probleme.
Acestea au fost scrise pe coli format A3, cu creioane colorate si au fost afisate la sediul Administratiei Parcului
Natural Comana, pensiunea turistica “Casa Comana” si cabana silvica “Fantana cu Nuc”.
Cele mai bune mesaje au fost premiate de catre un juriu format din reprezentantii P.N. Comana si A.E.S.T.
16:00-17:00 – jocuri interactive pe tema imbunatatirii comunicarii si a lucrului in echipa
- Ridicarea unui cort cu ochii legati
17:00-18:00 – intoarcerea pe un alt traseu la sediul Administratiei Parcului.
18:00
– imbarcarea in autocar si intoarcerea in Bucuresti.

Prof. Mihaela Eftimie
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Bucureşti - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA
In perioada 20-24 octombrie 2008 au avut loc o serie de manifestari prilejuite de "Saptamana
Europeeana a Padurii", in organizarea R.N.P. "ROMSILVA".
La doua dintre aceste au participat si cei mairecent inscrisi membri ai ecocluburilor din licee.
21 octombrie 2008 /8:30-16:30 -Actiune de impadurire in judetul Dambovita.
22 octombrie 2008 /13:30-17:00: -Videoproiectia si expunerea pe temele "Importanta padurilor" si
"Reteaua Ariilor Naturale Protejate din Romania", sustinute de catre dr.ing Machedon Ion -revista
"Padurea si Viata" si Felciuc Mihaela -Serviciul "Arii Protejate".
- Distribuirea unor materiale informativ-educative: revista "Padurea si Viata", pliante de prezentare a
Parcurilor Nationale si Naturale din Romania.
Cu prilejul aceleiasi actiuni, a fost sustinuta o videoproiectie de prezentare a Proiectului "Ecocluburi
pentru Natura", in vederea familiarizarii elevilor inscrisi cu scopul, obiectivele si actiunile programate.

22 octombrie 2008

Prof. Catrinel Negura
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Olimpiada sportului şcolar
În perioada 24.X-31.X. 2008 a avut loc la
Grupul Şcolar de Construcţii A. Saligny
"Olimpiada sportului şcolar" la handbal,
faza pe sector.
În competiţia fetelor, echipa
reprezentativă a liceului nostru a ocupat
locul III pe sector.
De acelaşi rezultat au avut parte şi băieţii.
Cu acestă ocazie vreau să le mulţumesc
tuturor elevilor care au participat şi au dat
dovadă de multă dăruire şi ambiţie.Nu pot
să nu amintesc şi de mica, dar
gălăgioasa, galerie care ne-a susţinut.
Felicitări pentru rezultatele obţinute!

Prof. Ioana Buzu
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Săptămâna Naţională “Sportul pentru toţi”
Tot în luna octombrie, în perioada 0411.10.2008, s-au desfăşurat activităţi sportive
incluse în proiectul "Săptămâna naţională
Sportul pentru toţi"
Motto-ul acestor activităţi sportive a fost
"mişcarea este viaţă, viaţa este mişcare".
La aceste manifestări sportive şi-au adus
aportul Federaţia Sportul pentru toţi, Direcţia
pentru sport a Municipiului Bucureşti, Agenţia
Antidrog, Ministerul Sănătăţii.
Activităţi sportive: fotbal, handbal, tenis de
masă, tenis cu piciorul.
Echipa de fotbal a liceului a câştigat cupa
acestei competiţii.

Prof. Ioana Buzu
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EFECTUL PLACEBO
D

icţionarele de specialitate definesc efectul
placebo ca fiind ansamblul manifestărilor clinice
care apar la un bolnav sau la o persoană
sănătoasă căreia i s-a administrat, in scop
terapeutic sau experimental, o substanţă neutră
din punct de vedere farmaceutic. Prin
administrarea substanţei neutre dispar atât
durerile, care de multe ori sunt manifestări
subiective ale unei boli, cat şi unele erupţii
cutanate, unele simptome ale bolilor reumatice.

Caracterele generale ale efectului placebo
- substanţa administrată este inertă farmacodinamic;
- efectul este simptomatic;
- durata efectului este, de regulă, scurtă.
- instalarea efectului este mai rapidă decât a unei
substanţe farmacodinamice active;
- acţiunea este nespecifică.

Efectul placebo a fost descoperit într-o clinică în care se încerca un nou medicament pentru banala răceală.
Unor pacienţi li se administra noul medicament, iar altora pilule din zahăr. Al doilea grup reprezenta grupul de
control. Se urmărea eficacitatea medicamentului. Rezultatul a fost unul surprinzător: după cateva zile de
tratament,
pacientii
din
ambele
grupuri
s-au
vindecat
aproape
în
egală
măsură.
Substanţele folosite pe post de placebo ( amidon, zahăr, sare, vitamina C, calciu carbonic sau orice altă
substanţă neutră ) sunt folosite în testarea medicamentelor noi. Studiile făcute în acest sens includ trei grupuri
de control: primul grup primeşte un medicament deja cunoscut, al doilea grup produsul nou, iar al treilea o
substanţă placebo.

Când

unei persoane i se administrează un
medicament, substanţa activă acţionează, iar
persoana respectivă se va însanatoşi. Dar dacă în
loc de medicament persoanei i se administrează
amidon sub formă de pilule, fără ca aceasta să ştie
ce conţin acele tablete, în multe cazuri, efectul
terapeutic
este
similar
celui
obţinut
prin
administrarea
medicamentelor
propriu-zise.
Important este ca bolnavul să aibă convingerea că ia
un medicament miraculos. S-a descoperit că o
substanţă (sare, amidon ) este eficientă la 35% din
pacienţii cu dureri cu diverse cauze, in 50% dintre
cazurile cu dureri gastrice şi in 80% dintre cazurile cu
probleme reumatice”, arată cercetătorii germani.
Rolul autosugestiei este extraordinar in procesul de
însănătoşire. Efectul placebo este una din cauzele
vindecării psihice. Se fac experimente, inclusiv in
România, pentru stabilirea valorii unui medicament,
incluzând şi această componentă psihologică. Se
susţine faptul că aproximativ 30% dintre pacienţi se
vindecă fără să aibă nevoie de un efect
farmacologic, utilizand “pilulele magice”. Este absolut
normal, gândindu-ne că intervine puterea de
convingere. Efectul nu duce la o vindecare 100%. El
poate fi obţinut in primele zile de tratament, apoi
poate scădea în intensitate. Se ştie că în cazul bolilor
cronice precum diabetul, tratamentele permanente
au, în afara efectelor pozitive, şi alte reacţii nu
tocmai benefice părţilor organismului neafectate de
boală. În aceste cazuri, efectul psihologic al
medicamentelor este mult mai eficient decat in cazul
substanţelor chimice, asimilate de corpul uman.
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Dintre persoanele care răspund la substanţele
placebo, unele reacţionează favorabil, în sensul
că se simt bine, alte reacţionează negativ.
Diferenţierea in funcţie de reacţie nu ţine de
personalitate, ci e de naturǎ conjuncturalǎ (o
persoană poate fi “placebo-reactivă” într-o zi şi
“placebo-nonreactivă” peste câteva săptămâni
sau invers).
Totuşi, prin aplicarea unor tehnici proiective şi a
unor teste de personalitate s-a constatat că
trăsături
precum
extroversia,
sociofilia,
sugestibilitatea, conformismul sunt corelate cu un
grad crescut de reactivitate la substanţele
Placebo, în timp ce alte trăsături ca: introversia,
sociofobia,
rigiditatea,
susceptibilitatea
şi
neîncrederea se opun apariţiei fenomenului
Placebo, corelând cu apariţia unor reacţii “nonplacebo”.
S-a demonstrat că femeile răspund pozitiv la un
placebo, mai intens şi în număr mai mare decât
bărbaţii. Copiii şi adolescenţii au un răspuns mai
slab la placebo pentru că apariţia acestui
fenomen se bazează şi pe încrederea pacientului
în pregătirea profesională a medicului. De aceea,
fenomenul se manifestă frecvent la persoanele
vârstnice. Indiferent de vârsta pacientului şi de
investiţia sa afectivă în medic şi medicament,
efectul Placebo cunoaşte o diminuare progresivă
cu fiecare nouă administrare.

Prof. Felicia Huides
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Efectele fumatului asupra organismului
Alaturi de nicotina, fumatorii mai inhaleaza aproximativ 4000 de substante chimice. Multi dintre acesti compusi sunt agenti activi
chimici, ce cauzeaza modificari majore in organismul uman. Fumatul afecteaza aproape fiecare organ al corpului, conducand la
instaurarea multor afectiuni si boli.
Cei mai periculosi compusi chimici ai tutunului
Gudronul - acesta este termenul colectiv ce desemneaza particule variate existente in tigara. Aceste particule contin chimicale ce
includ inclusiv substante cancerigene. De culoare maro, gudronul este lipicios si coloreaza dintii, unghiile si tesutul pulmonar al
fumatorului.
Monoxidul de carbon - in cantitati mari, acest gaz este fatal pentru ca substituie oxigenul din sange. Fiecare globula rosie a
sangelui contine hemoglobina; moleculele cu oxigen sunt transportate prin organism de aceste cromoproteine de culoare rosie.
Monoxidul de carbon preia cu usurinta locul oxigenului din hemoglobine. Lucrul acesta inseamna ca inima unui fumator trebuie sa
pompeze mai mult pentru a trimite suficient oxigen catre creier si celelalte organe.
Cianida de hidrogen (cianida - sare toxica a acidului hidrocianic) - plamanii contin perisori firavi (cili), care, prin miscarile lor,
indeparteaza substantele straine (particule de praf) din plamani. Cianida impiedica cilii sa-si indeplineasca rolul de "curatatori" ai
plamanilor; astfel, substantele chimice din tutun sunt libere sa se instaleze in interiorul plamanilor. Alte substante chimice care
afecteaza plamanii sunt: hidrocarburile, acizii organici, fenolii si agentii oxidanti.
Radicalii liberi - aceste substante chimice reactive dauneaza miocardului si vaselor sanguine. Colesterolul interactioneaza cu
radicalii liberi conducand la depunerea grasimilor pe peretii arterelor. Actiunea lor determina confruntarea fumatorului cu afectiuni
cardiovasculare - accident vascular cerebral si atac de cord.
Metalele - tigara cotine particule din metale periculoase precum arsenic si cadmiu. O parte din aceste metale prezinta proprietati
cancerigene.
Compusi radioactivi - tutunul contine compusi radioactivi care sunt cancerigeni.
Cum este afectat sistemul respirator?
- iritatii ale traheei si ale laringelui;
- reducerea unei bune functionarii a plamanilor din cauza ingustarii cailor respiratorii provocata de cantitatea excesiva de mucus;
- impiedicarea curatarii plamanilor;
- cresterea riscului de infectii pulmonare, manifestate prin simptome precum tuse si respiratie greoaie - aparitia "haraitului" in timpul
procesului de inspirare-expirare;
- afectiuni permanente ale sacilor alveolari ai plamanilor.
Cum este afectat sistemul circulator?
- cresterea presiunii arteriale;
- comprimarea vaselor sanguine;
- reducerea cantitatii de oxigen transportata de sange;
- predispunere pentru formarea cheagurilor de sange;
- depunerea grasimilor pe peretii arterelor;
- cresterea riscului de accident vascular cerebral si atac de inima din cauza blocajului sanguin.
Cum este afectat sistemul imunitar?
sistemul imunitar este grav afectat; fumatorul este predispus infectiilor respiratorii, in primul rand, precum si a altor boli;
dureaza mai mult pana cand organismul se reface in urma bolilor.
Cum este afectat sistemul osos si muscular?
- scaderea tonusul muscular;
- reducerea densitatii osoase.
Alte efecte asupra organismului
- iritarea si inflamarea stomacului si a intestinelor (gastrite, colon iritabil etc.);
- cresterea riscului de ulcer gastric sau duodenal;
- reducerea abilitatilor de miros si gust;
- incretirea prematura a pielii;
- accentuarea riscului de orbire;
- afectiuni ale gingiilor.
Organismul barbatului
- scaderea cantitatii de sperma;
- reducerea mobilitatii spermatozoizilor;
- afectarea hormonilor masculini.
Organismul femeii
- reducerea fertilitatii;
- inregistrarea unui ciclu mestrual neregulat sau absenta menstruatiei;
- instaurarea menopauzei la o varsta tanara;
- cresterea riscului de cancer de col uterin;
- marirea riscului de accident vascular cerebral daca femeia are peste 35 de ani si foloseste pilule anticonceptionale.

Rusu Ana-Maria clasa a XII-a B
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Slănic Prahova
Oras in centru României (in judetul Prahova), situat pe râul
Slanic (afluent al râului Varbilau), in zona de Curbura a
Subcarpatilor, la altitudinea de 413 m, la 45 km N de municipiul
Ploiesti. Statiunea deschisa tot timpul anului, de importanta
nationala, cu o clima temperata specifica dealurilor impadurite,
caracterizata prin veri placute (temperatura medie in luna iulie
este de 19,5°C) si ierni relativ blânde (temperatura medie in
ianuarie este de -3,5°C). Temperatura medie anuala este de 9°C
si media anuala a precipitatiilor este 750 mm.

Mina UNIREA este alcatuita din 14 camere cu profil trapezoidal cu 10 m deschidere la tavan si 32 m la
talpa, inaltime 54 m si inclinatie a peretilor de 60 grade. Diferenta de cota intre suprafata si vatra minei este de 208 m.
S-au excavat 2,9 mil. metri cubi de sare gema. Dupa 1970 mina devine obiectiv turistic cu amenajari adecvate pentru
agrement si tratament al maladiilor respiratorii. In subteran este amenajat un sanatoriu cu dotare corespunzatoare:
paturi, scaune, mese pentru bolnavii astmatici carora li se asigura asistenta medicala de specialitate. In alte camere
sunt amenajate terenuri de fotbal si handbal, pista de alergari si chiar un muzeu istoric in sare, denumit de autorul ei,
sculptorul Iustin Nastase, "Sala Genezei", in care se pot admira busturile lui Traian si Decebal si alte elemente
reprezentative ale popoarelor dac si roman.

Excursie
25 octombrie 2008
SLANIC PRAHOVA –
MINA UNIREA
MUZEUL SĂRII
MUNTELE VERDE
MÂNĂSTIREA ZAMFIRA
prof. Mihaela Eftimie,
Catrinel Negură,
Felicia Huideş,
Liliana Işfan
clasele XI A, XI C, XI D,
XI B, XII E, XIII O,.....
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Mina MIHAI
Amplasata pe verticala locului deasupra minei Unirea de care este separata printrun planseu de 40 m grosime.
Mina a fost deschisa in 1912 si se compune din 6 camere cu profil trapezoidal
deschidere la tavan 12 m, inclinatie pereti 60 grade, deschidere in talpa 37 m si
inaltimea de 66 m. Dupa 1970 in aceasta mina se organizeaza concursuri nationale
si internationale de aeromodelism, ocazie cu care este permis si accesul turistilor.
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Muzeul Sării
Muzeul este gazduit de Casa Camarasiei, cladire monument istoric construita la sfarsitul secolului al XVIII-lea si
complet refacuta intre anii 2002 - 2003 folosindu-se tehnici si metode traditionale asa cum s-au folosit in vechime,
pamant batatorit intre cofraje de nuiele impletite, cuie de lemn etc. Muzeul inaugurat in 13 mai 2003 expune
documente privind istoria prelucrarii sarii, unelte si utilaje, cristale de sare, planse geologice; flora si fauna din zona.

Muntele Verde, sau Piatra Verde,
s-a format prin consolidarea in timp a cenusei vulcanice,
dispusa geologic in straturi cu suprafete perfect plane.

Mânăstirea Zamfira
Nume de o puternică rezonanţă între sfintele lăcaşuri de
închinăciune, de credinţă şi istorie românească,
Mănăstirea Zamfira – Prahova atrage zilnic un mare
număr de pelerini, dornici să vadă, după o sută cincizeci
de ani, creaţia de tinereţe a marelui nostru pictor,
Nicolae Grigorescu.
Amplasată pe un platou la poalele dealurilor subcarpatice ale Prahovei, la 15 kilometri de Ploieşti, în mijlocul
unor livezi intensive de pomi fructiferi şi înconjurată de un zid de cetate medievală, Mănăstirea Zamfira este
azi un important punct de reper pentru toţi cei care caută pacea şi liniştea sufletească. Aceasta este ultima
mănăstire după cele ridicate pe însorita Vale a Teleajenului: Cheia, Suzana şi Crasna. A fost ridicată la 1743
de două femei, Zamfira, sotia unui fost om de incredere al lui Brancoveanu si Smaranda Balaceanu, nora
Zamfirei.
Prof. Felicia Huides
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