
CRISTAL
Martie 2009

Revista 
Grupului Şcolar de Chimie “COSTIN NENIŢESCU”

BUCUREŞTI

Din cuprins:

Made for Europe –
Concurs Naţional de 

produse finale realizate în 
Proiecte Comenius şi 

Leonardo
Pag.3

1 Martie - Neniţescu în Alb 
şi Roşu 

Concurs “Cea mai 
frumoasă clasă” 

Pag.4

Aplicaţie practică în Parcul 
National “Piatra Craiului”

Curs de formare animatori 
pentru activităţi de tineret

Pag.6

Luna plantării arborilor
Pag.8

Earth Hour
Stingerea luminii a 

fost votul tău
Pag.12

Nr. 16



Page 2
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Grupul Şcolar de Chimie “Costin 
Neniţescu” a primit Premiul III pentru 
produsele realizate în cadrul proiectului 
“Computer supported teaching and learning in 
the curriculum” proiect ce s-a derulat în 
perioada 2005-2008.
Printre aceste produse putem enumera:site-ul 
şcolii www.nenitescu.ro, Revista şcolii 
CRISTAL, cursuri pentru profesori, lecţii 
realizate de profesori cu ajutorul 
calculatorului, etc.

Coordonator Proiect: prof. Felicia Huideş

http://www.nenitescu.ro/
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1 martie 2009

Nenitescu in ALB si Rosu

Concurs –”Cea mai frumoasă clasă”

CRISTAL
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Aplicaţie practică în Parcul National “Piatra Craiului”
Curs de formare animatori pentru activităţi de tineret

Autor: Stan Doina Gabriela, 

clasa a XI-a A
In perioada 5-7 februarie 2009 – un grup format din elevi 
de la mai multe  scoli din Bucuresti, insotiti de ghizi, a 
participat la aplicatia organizata in Parcul National Piatra 
Craiului, in cadrul cursului de formare de animatori 
pentru activitati de tineret si sportul pentru toti.

La o ora de la plecarea din Gara 
Zarnesti si un popas la Cabana Gura 
Raului, ajungem in Prapastii. De aici 
mai este foarte putin pana la Fantana 
lui Botorog, locul de unde incepe una 
din potecile spre Curmatura.
Drumul pana sus a durat in jur de 
2h :30 de min., insa am putut sa 
admiram din plin peisajele minunate.
Desii vremea era foarte frumoasa, 
drumul a fost anevoios, iar noi am 
ajuns la cabana extenuati. Acolo ne 
asteptau ceaiul fierbinte, camera calda 
si soba incinsa. Dupa ce ne-am 
instalat, domnul Pivoda de la 
Salvamont Zarnesti ne-a vorbit  despre 
frumusetile locului, dar si despre 
pericolele ce pot aparea la orice pas.
Seara se anunta a fi promitatoare, iar 
dupa  terminarea cinei, atmosfera s-a 
inveselit cu cantece de chitara. 

5 februarie - ora 7 :00  - tot grupul este prezent in gara 
si nerabdatori  urcam in acceleratul de Brasov.
Orele au trecut repede , caci noile cunostinte au starnit 
mult interes. In Brasov am asteptat in jur de o ora trenul, 
care avea  sa ne duca la Zarnesti. In sfarsit, odata ajunsi 
incepem sa urcam  spre  Cabana Salvamont din 
Curmatura. Drumul este lung, dar vremea  frumoasa ne 
face sa nu ne gandim la ce ne va astepta.

CRISTAL
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6 februarie – vremea  
frumoasa tine cu noi, dupa 
micul-dejun am plecat pe 
traseu. 
Urcusul în panta accentuata 
se domoleste prin padurea 
pe care o strabatem, trecand 
pe langa peretii albi de 
calcar, ridicati în marginea 
potecii. Dupa circa 20 
minute, socotite de la 
cabana Curmatura, ajungem 
în Saua Crapaturii, unde 
doua din marcajele turistice, 
comune pana în acest loc cu 
traseul nostru, se despart: 
traseul, marcat cu banda 
galbena, conduce spre 
Zarnesti , iar cel cu punct 

7 februarie – este ultima zi...
Toti sunt bucurosi ca se vor intoarce acasa, dar totodata tristi pentru ca paraseau acel loc  minunat .
Drumul pana la Gara Zarnesti  a durat  in jur de 3h:30 min.
Cu parere de rau ne-am luat « La revedere » de la coltul acela de rai si am pornit  spre Bucuresti...,spre
casa...

albastru spre Piatra Mica. 
Continuand traseul, urmãm poteca prin pãdure, urcand 
sustinut, uneori printre trunchiurile molizilor rasturnati 
de vant.
Traseul de la Curmatura pana la Saua Crapaturii este 
marcat cu banda albastra. Dupa o scurta descriere a 
zonei, am pornit spre baza Vf. Turnu, unde  ni s-au 
prezentat cateva moduri  de utilizare a pioletului.
Ne-am continuat drumul pana am intalnit traseul Carol 
Leman.
Traseul s-a incheiat cand am ajuns la Cabana 
Curmatura.
Ne-am intors la Salvamont, unde dupa cina, seara a 
continuat pana tarziu cu cantece  de munte.
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LUNA PLANTĂRII ARBORILOR
Autori : prof. Mihaela Eftimie

prof. Catrinel Negura
In perioada 15 martie-15 aprilie 2009 se marchează “Luna 
plantării arborilor” (fosta “Luna Pădurii) prin diferite acţiuni la 
care sunt implicaţi şi voluntari din ecocluburile liceelor
bucurestene partenere A.E.S.T.: Grupul Şcolar de Chimie
“Costin NeniŢescu”, Colegiul Naţional “Victor Babeş”, Grupul
Şcolar de Construcţii Montaj “Mihai Bravu”, Colegiul Economic 
“A.D. Xenopol”.
Membrii ecoclubului din şcoala noastră au participat la 
următoarele acţiuni:

15 martie 2009 – lansarea
oficială a “Lunii Plantarii Arborilor” 
care a avut loc pe un mare şantier
de împadurire din raza Ocolului
Silvic Sudiţi, din apropierea oraşului
Slobozia (judetul Ialomita). Au 
participat peste 2000 de voluntari, 
printre care şi 7 voluntari din şcoala
noastră, de la clasa a XI-a A.

20 martie 2009 - acţiuni de împădurire a unui teren
degradat şi igienizare a unei suprafeţe forestiere din 
localitatea Brănesti, pe raza Ocolului Silvic Brăneşti. 
Igienizarea s-a făcut prin colectarea selectivă a 
deşeurilor din zona respectivă.
Acţiunea s-a desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia 
pentru Tineret a Municipiului Bucureşti şi cu sprijinul 
Ocolului Silvic Brăneşti, Eco-Rom Ambalaje România 
şi Rosal Group.
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25 martie 2009 – acţiune la sediul central al R.N.P. “ROMSILVA”:
- expunere şi videoproiecţia pe tema “Funcţiile de protecţie ale pădurii. Funcţiile de agrement 
şi turism ale pădurilor din împrejurul Bucureştiului” susţinută de către dr. Ing. Ion Machedon. 
- expunere şi videoproiecţie de prezentare a Parcului Naţional Piatra Craiului susţinută de 
domnul ing. Mihai Zotta din cadrul Serviciului “Arii Protejate”.
- expoziţie filatelică cu tematică

28-29 martie 2009 – aplicaţie
practică în Parcul Naţional Piatra
Craiului, ocazie cu care s-au  desfăşurat
şi Concursul Trofeul “Pădurii” – ediţia a 
V-a. Au avut loc următoarele activităţi:
- concurs de alpinism
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- marcarea “Orei Pământului” prin jocuri şi cântece de cabană la lumina lumânărilor. 
-- test teoretic cu întrebări legate de Parcul Naţional Piatra Craiului

- concurs de orientare turistică
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- vizitarea Cetăţii Râşnov
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Sambata 28 martie 2009, intre orele 20:30 si 21:30 (ora locala a Romaniei) s-a marcat
"ORA PAMANTULUI". Ora Pamantului a inceput in Sydney in 2007, cand 2,2 milioane de 
familii si companii au stins luminile pentru o ora. In 2008 mesajul a devenit miscare 
globala, cu 50 milioane de oameni stingand luminile. Simboluri mondiale cum ar fi Podul 
Golden Gate din San Francisco, Colloseum din Roma, Opera din Sydney si panoul 
luminos Coca-Cola din Times Square, toate au intrat in intuneric. 

Earth Hour
Stingerea luminii a fost votul tău

In 2009, Ora Pamantului face urmatorul pas, cu un target de 1 miliard de oameni care-si 
sting luminile ca parte din votul global. Spre deosebire de orice alegere din istorie, nu 
conteaza din ce tara esti, ci mai mult, carei planete apartii. VOTUL PAMANTULUI este o 
chemare globala catre fiecare individ, fiecare firma si fiecare comunitate. O chemare spre 
a pasi in fata si a lua controlul asupra viitorului planetei noastre. Mai mult de 74 de tari si 
locatii au sprijinit VOTUL PENTRU PAMANT.

În aplicaţia din Piatra Craiului elevii au marcat şi ei 

Ora Pământului
CRISTAL
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Un alt grup de elevi au 
participat la British 
Concil în seara zilei de 
28 martie 2009 la 
manifestările orgnizate 
cu prilejul “Orei 
pământului”

Jocuri de rol, 
promisiuni prin care 
vor încerca să 
protejeze mediul elevii 
s-au simţit 
răspunzători pentru 
viitorul planetei 
noastre

Seara s-a încheiat în 
parcul din Grădina 
Icoanei. 

Trecătorii au fost atraşi 
de mulţimea de copii 
cu lumânări aprinse, 
care au marcat Ora 
Pământului.

Prof. Felicia Huideş
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Propuneţi un articol la adresa de e-mail:  
cristal.nenitescu@gmail.com

B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucuresti
Telefon secretariat – 021.345.09.20

Redactor sef și 
Responsabil grafica revistei
Prof. FELICIA HUIDEȘ
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