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Colectivul de redacţie

REVISTĂ REALIZATĂ ÎN
CADRUL PRIECTULUI
COMENIUS 1
“COMPUTER SUPPORTED
TEACHING AND LEARNING IN
THE CURRICULUM”
CU SPRIJINUL FINANCIAR AL
COMISIEI EUROPENE

Revista o puteţi citi pe
site-ul Comenius al şcolii
http://www.freewebs.com/ictcomeniusnenitescu/

pe site-ul
Primăriei Municipiului Bucureşti
Secţiunea cultură /agrement / licee
www.pmb.ro
sau pe www.didactic.ro
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Activităţile Clubului ECOTURISTIC de la Neniţescu
Vineri, 21 martie 2008, am participat la sediul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, sala
Marin Drăcea, la o videoproiecţie susţinută de dr. ing. Ion Machedon, despre funcţiile pădurilor.
La activitate au participat elevii: Brad Ana Maria, Jipa Gabriel, Tănase Laurenţiu, Urda Dănuţ şi
Stan Gabriela de la clasa a X-a A, şi elevii Borcan Valentin, Batorii Lucian, Macaşoi Ionuţ şi
Pârşoiu Andrei de la clasa a X-a C, însoţiţi de profesorii Mihaela Eftimie şi Catrinel Negură.
Activitatea a fost deosebit de interesantă şi am avut de învăţat multe lucruri noi despre păduri.
Aşteptăm cu interes viitoarele acţiuni şi vă vom ţine la curent cu detalii referitoare la acestea:
29 martie 2008 – Pădurea Brăneşti – activităţi de reîmpădurire şi concurs de orientare turistică
5-6 aprilie 2008 – aplicaţie practică în Parcul Naţional Piatra Craiului.

Asociaţia „EcologieSport-Turism”

Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti

Grupul Şcolar de Chimie
“Costin Neniţescu”

Luna Martie este Luna Pădurii. În ţara noastră, în
ultima lună, au avut loc activităţi de reîmpădurire la
care au participat şi elevi. Vreme îndelungată,
funcţiile pădurilor nu au constituit obiectul
preocupărilor umane, pragmatice şi, cu atât mai
mult, al celor ştiinţifice. Abia la începutul secolului
al XIX-lea, oamenii
au început să privească
pădurea cu o altă atitudine.
Pădurea are o deosebită importanţă pentru
oxigenul planetei şi de aceea oamenii se străduiesc
prin programe să o regenereze şi să o protejeze.
Organizaţiile nonguvernamentale cu activitate în
domeniul ecologiei, instituţiile de învăţământ, massmedia etc. sunt preocupate de rolul şi importanţa
pădurilor şi în primul rând de funcţiile de protecţie
exercitate de către acestea.
Această preocupare a cunoscut o puternică
ofensivă atât în ţara noastră cât şi în ţările
dezvoltate. Se observă în ansamblu mutaţii
profunde în conştiinţa oamenilor şi mai ales a
tinerilor.

În România, Direcţia Generală de control Silvic şi
Cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, în colaborare
cu Inspectoratul General de Poliţie, au convenit asupra
unui program comun de activităţi denumit „SCUTUL
PĂDURII”, ce are ca obiectiv prevenirea şi combaterea
infracţiunilor din domeniul silvic. Prin aceste acţiuni se
urmăreşte descurajarea traficului ilegal cu material
lemnos.
Anul acesta RNP - Regia Naţională a Pădurilor
ROMSILVA va organiza prima Conferinţă Naţională a
Parcurilor din Carpaţi, prilej cu care se vor discuta
probele legate de patrimoniul acestor parcuri.
În administrarea RNP se află 22 parcuri naţionale şi arii
protejate. Se intenţionează elaborarea unei strategii
pentru fiecare parc precum şi obţinerea statutului de sit
RAMSAR (Zone Umede de Importanţă Internaţională)
pentru Parcul Naţional Comana, Parcul Naţional Porţile
de Fier şi Poiana Stampei.
În numărul următor vă vom da şi alte detalii legate de
activităţile desfăşurate de membrii Clubului Ecoturistic de
la Neniţescu.

Articol realizat de prof. Mihaela Eftimie si prof. Catrinel Negură
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Simpozion pentru elevii din Bucureşti
“All Science Is Computer Science”
Simpozionul a avut loc Luni - 24 martie 2008 începând cu ora 9.00 la Grupul Şcolar de Chimie “COSTIN
NENIŢESCU”. Simpozionul a fost organizat în cadrul Proiectului Comenius “Computer supported teaching
and learning in the curriculum” din cadrul programului sectorial Comenius finanţat de Comisia Europeană şi
se adresează elevilor din Municipiului Bucureşti. Au participat 123 elevi si 48 profesori coordonatori

Ediţia a III-a
SIMPOZION ORGANIZAT SUB EGIDA PROIECTULUI
Comenius “Computer supported teaching and learning
in the Curriculum”
Proiect finanţat de Comisia Europeană

CRISTAL

Articol realizat de prof. Felicia Huideş
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SECTIUNEA MATEMATICA, INFORMATICA, STIINTE ALE
NATURII SI TEHNOLOGII
SALA 22 -LABORATOR FIZICA etaj II

Nr.
crt.

Titlul lucrarii

Autori

1

"Computerul"

Boboc Diana

2

"Telescopul Optic"

Tataru Laura Ioana

3

"Cinematograful"

Alexandru Cristina Ioana

4

"CD - ul "

Sefcic Bogdan Florin

5

"Drumul de la Fonoautograf la Ipod"

Rusu Andrei

6

"Motoare"

Ghenov Andrei Petre

7

"Becul"

Tarlogeanu

8

"Armament nuclear"

Nanescu Rares

9

"Instrumente pentru determinarea timpului"

Nicolae gabriel

MOTORUL OTTO

Madalina Sarbu, Arina Stanescu,
Octavian Sersea

10

Scoala

Profesori coordonatori

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”

Maria Contesina Rusu

11

PERFORMANŢE ŞI FACILITĂŢI OFERITE DE SISTEMELE DE
OPERARE Windows XP şi Windows Vista

Apostol Marius Alexandru

Grup Şcolar de Construcţii Montaj “Mihai
Bravu”

Crina Ştefureac

12

NOI PERSPECTIVE ALE PERCEPŢIEI SPAŢIULUI

Dragna Claudia Elena

Liceul Teoretic

Daniela Beuran

ŞI TIMPULUI

Puicu Adriana

“Eugen Lovinescu”

Gabriela Jicmon

DISPUTE, PROCESE, CONTROVERSE

CatalinVoinea, Adrian Cojocariu, Andrei
Georgescu, Marius Boghiu

Colegiul National I.L.Caragiale

Gabriela Badea, Monica
Petrescu

13

MOTORUL CU BENZINA

Radu Anghel, Petre Popescu, Mihaela
Gheorghe

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”

Maria Contesina Rusu

15

LEGILE LUI KIRCHHOFF

Voinea Catalin-Andrei, Cojocariu Adrian

Colegiul National “I.L. Caragiale”

Gabriela Badea

16

EXPERIMENTE REALE CU ACHIZIŢIE DE SEMNAL:
REDRESAREA TENSIUNII ALTERNATIVE

Negoiţă Mihai

Liceul Teoretic “TUDOR VLADIMIRESCU”

Emilia Păuşan

17

EXPERIMENTE REALE CU ACHIZIŢIE DE SEMNAL: STUDIUL
CIRCUTELOR DE CURENT ALTERNATIV

Niţă Diana, Neagoe George, Popescu
Paul

Liceul Teoretic “TUDOR VLADIMIRESCU”

Emilia Păuşan

18

SPATIUL SI TIMPUL

Şubea Claudiu Valentin

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

NeguraCatrinel

19

LUCRUL MECANIC- soft educational - FIZICA

Andrian Mihai, Vladar Eugen, Toanchina
Valentin, Mihai Cristian

Liceul Teoretic C.A.ROSETTI

Mihaela Dumitrescu

20

METODE DE UTILIZARE A TRUSEI DE FIZIOLOGIE DE LA FIRMA
VERNIER-INTERNATIONAL

Toma Alexandru, Dumitru Camelia,
Nedelcu Adriana, Lupsanu Stefan

Colegiul Tehnic”Media”

Mihaela Vâjâitu

21

SPECTRE ATOMICE

Jipa Mihaela, Bratu Ana-Maria

Grup Şcolar de Chimie,„Costin Nenitescu”

Negura Catrinel

FERESTRE SPRE UNIVERS

Toma Alexandru, Dumitru Camelia,
Nedelcu Adriana, Lupsanu Stefan

Colegiul Tehnic”Media”

Mihaela Vâjâitu

MODELE ATOMICE

Borcoi Madalina, Borcoi Catalin

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Negura Catrinel

ESENŢE ŞI PARFUMURI

Ştefănescu Eliza, Purcel Gabriela

Liceul Teoretic “D. Bolintineanu”

Stancu Lacrămioara,
Orman Iuliana

CHIMIA PIETRELOR PRETIOASE

Tudor Andreea, Stan Alexandru, Visan
Ionut

Liceul Teoretic “D. Bolintineanu”

Stancu Lacrămioara,
Orman Iuliana

26

MACHIAJUL – CHIMIA FRUMUSEŢII

Bucoveanu Sorana, Radi Cristiana

Liceul Teoretic “D. Bolintineanu”

Vărzaru Costica, Orman
Iuliana, Vărzaru Tudorina

27

VITAMINELE ŞI ROLUL LOR ÎN ALIMENTAŢIE

Petrescu Flory, Mazîlu Leopoldina

Liceul Teoretic “D. Bolintineanu”

Vărzaru Costica, Trusca
Cristina, Vărzaru Tudorina

28

FASCINANTELE NUMERE ALE LUI FIBONACCI

Burada Crina, Ungureanu Ştefania

Colegiul National “Octav Onicescu”

Dincă Doina

MENTENANŢA SISTEMULUI DE OPERARE

Avîrvarei Mihai, Belu Răzvan, Tudorache
Marius

Colegiul National “Octav Onicescu”

Dincă Doina

14

22
23
24
25

29
30

MĂRIREA PERFORMANŢELOR COMPUTERULUI PRIN
OVERCLOCKING

Nedelcovici Leonard

Colegiul National “Octav Onicescu”

Dincă Doina

31

METODE DE SORTARE

Roşca Marilen, Ceară Mihaela

Colegiul National “Octav Onicescu”

Pălici Aurelia

32

www.iecuvadvla.ro PAGINĂ WEB A PROIECTULUI
SOCRATES GRUNDTVIG 2

Croitoru Cătălin

Colegiul National “Octav Onicescu”

Dincă Doina
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SECTIUNEA MATEMATICA, INFORMATICA, STIINTE ALE NATURII SI TEHNOLOGII

Cabinet Informatica - parter

CRISTAL

Nr.
crt

Titlul lucrarii

Autori

Scoala

Profesori coordonatori

1

SUNETUL. POLUAREA SONORĂ

Bogdan Mădălina, Cojocariu Sabrina

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Mihaela Eftimie

2

IERARHIA PROTOCOALELOR UTILIZATE
PENTRU INTERNET

Ştefan Andrei, Spiridon Andrei

Grup Şcolar de Construcţii Montaj “Mihai
Bravu”

Zanfir Cristina Florentina

3

POLUAREA APEI

Paun Catalin, Jacota Catalin

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Tanasescu Cristina

4

“MURIND FARA APA” si “TIPURI DE
POLUARE A APEI”

Marin Marinela, Balan Ana-Maria

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Tanasescu Cristina

5

CASA “INTELIGENTĂ”- AUTOMATIZĂRI ŞI
TELECOMENZI. DOTĂRILE DE VIITOR ALE
UNEI LOCUINŢE.

Dinu Elena, Mărgărit Diana Andreea

Grup Şcolar de Construcţii Montaj “Mihai
Bravu”

Duţă Marcel

6

OBTINEREA STIRENULUI PRIN
DEHIDROGENAREA ETILBENZENULUI

Foaltin Andreea, Grigorescu Georgiana

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Nectara Mircioagă

7

"Roboti"

Porcescu Andreea

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

8

"Bomba nucleara"

Perescu Mihai

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

9

"Animale in spatiu"

Lungu Madalina

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

10

"Femei in spatiul cosmic"

Zorila Alexandra

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

11

"Sera pe Luna"

Matache Andrei

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

12

Telefonul

Bataiosu Marina Sabina

Scoala cu clasele I-VIII nr. 149

Florentina Iofciu

13

Internet-ul

Anghel Stefan

Scoala Iancului

Florentina Iofciu

14

INTERNETUL - RETEAUA RETELELOR

Gaides Andreea Ionela, Ivan Valentina

Grup Şcolar de Construcţii Montaj “Mihai
Bravu”

Dogaru Liliana

15

DEŞEURILE, O PROBLEMĂ MAJORĂ DE
MEDIU

Ilie Valentina, Oaie Marius

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Didina Ţurcanu

16

OBTINEREA ASPIRINEI

Stemate Gabriela

Grup Şcolar de Chimie, „Costin Nenitescu”

Nectara Mircioagă

17

CUTREMURELE

Niculescu George, Caloenescu Alina

Colegiul tehnic TRAIAN

Andrei Raluca

18

OBTINEREA POLICLORURII DE VINIL

Paun Raluca, Vasilateanu Geanina,
Melcescu Ionela

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Dobre Daniela

19

ESTERIFICAREA ACIDULUI ACETIC CU
ALCOOL ETILIC

Ivan Victorita, Ionescu Teodora, Olteanu
Cristina, Patranoiu Simona

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Dumitru Tudora

20

SOLIDE PLATONICE

Oaie Marius, Păun Cătălin, Popescu Anca,
Jacotă Cătălin, Ilie Valentina

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Adina Vasilică

21

CURCUBEUL – ÎNTRE ŞTIIŢĂ ŞI MIT

Stroe Alexandra, Nedelcu Marius

Grup Şcolar de Chimie, „Costin Nenitescu”

Mihaela Eftimie

22

CLONAREA - INTRE MIT SI REALITATE

Serban Anca, Serban Alina

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Badea Nicoleta

23

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A
DEŞEURILOR

Jacotă Cătalin

Grup Şcolar de Chimie

Didina Ţurcanu

24

PETROLUL ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

Vidraşcu Mihai, Turcin Roxana

Liceul Teoretic- Ion Neculce

Ionela Alan
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SECTIUNEA STIINTE UMANISTE, LIMBI MODERNE
SALA 5 - SALA COMENIUS parter
Nr. crt.

Titlul lucrarii

Autori

Scoala

Profesori coordonatori

1

CALCULATORUL ŞI ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ

Ana Maria Grigore

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
“Dumitru Moţoc”

Marieta Dumitraşcu

2

ARTA INTR-O ORA DE ISTORIE

Fratila Stefan Cristian

Grup Scolar Industrial Dimitrie Gusti

Mereuta Florenta Amalia

3

O “LECŢIE” DE ISTORIE- AMINTIRI PENTRU VIITOR

Zlate Marius, Sanda Valentina

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Adina Vasilică

4

POSTER

Voinea Catalin-Andrei, Cojocariu Adrian

Colegiul National “I.L. Caragiale”

Gabriela Badea

5

CRISTAL -Revista Grupului Scolar de Chimie "Costin Nenitescu"

Şubea Claudiu

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Felicia Huides

6

"SHAKESPEARE" TEXT SI INTERTEXT IN ACCEPTIA LUI MARIN
SORESCU

Sandor Alexandru

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Camelia Marin

7

"CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI", STAPANUL CERCURILOR
CONCENTRICE ALE CUNOASTERII

Puscoci Robert

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Camelia Marin

8

LA TOUR EIFFEL, SYMBOLE DE PARIS

Giubernea Irina

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Gabriela Ciolacu

9

FRONDA ÎN LITERATURA INTERBELICĂ

Şubea Claudiu, Borcoi Cătălin, Petre Gabriel,
Mureşian Alexandru, Botâlcă Adrian

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Florentina Cristea

10

PARIS, UNE VILLE EXCENTRIQUE

Dumitru Ionela

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Gabriela Ciolacu

11

BOVARISM

Doroftei George Ivan Loredana

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Camelia Marin

12

AVANGARDA ARTISTICA - FOVISMUL

Fluieras Cristina

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Camelia Marin

13

LE CINEMA FRANÇAIS - DE L'ORIGINE A NOS JOURS

Roşescu Ana

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Alina Voiculescu

14

LA TOUR EIFFEL, UNE LEGENDE VIVE

Marinache Andreea

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Alina Voiculescu

15

BRANCUSI

Filip Sergiu, Lixandra Roxana

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Bulacu Iulia

16

ARMELE

Subea Claudiu, Petre Gabriel

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Bulacu Iulia

17

TREI FEŢE

Ion Ionuţ Alexandru Catană Roxana

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Adina Vasilică

18

PORNI LUCEAFARUL...

Ilie Valentina, Oaie Marius

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Daniela Constantin

19

CERCUL POETILOR DISPARUTI

Urda Mihai

Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu”

Camelia Marin
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O mini-vacanţă de vis

Este prima zi de martie. Primăvara păşeşte cu alaiul ei de flori inmiresmate

pe pamantul
dezmortit. E dimineata devreme. Soarele stingher sta ascuns dupa linia orizontului si parca nu
indrazneste sa isi faca simtita prezenta. In aer...arome de scorţişoară şi pamant reavan.
Cateva vrabiute gureşe ciripesc neobosite pe ramuri pentru a ne ura un drum bun si placut,
deoarece plecam in excursie la munte.
Ne urcam in autocar si pornim la drum... o singura destinatie: Predeal. Cu totii suntem fericiti,
deoarece aveam sa mirosim aerul proaspat si curat de la munte si cel mai important urma sa ne
jucam cu zapada.

Drumul cam lung....cateva popasuri ...o gura de aer

CRISTAL

proaspat ... picioare amortite ...
Dupa trei ore de mers cu autocarul si de vazut peisaje
mirifice, e adevarat, in fuga autocarului, in sfarsit ajungem
la Predeal. Ne dam jos si pornim spre munte... meleaguri
pe care nu le-am mai vazut sau pe care dorim sa le
revedem. Deci, pornim spre Clabucet, locul unde incepe
adevarata expeditie.
Pentru a urca pe versant, am hotarat ...luam telescaunul.
Privelistea e frumoasa, iar de acolo de sus vedem schiorii
de pe partii. Bucuria e la tot pasul. Se vad zambetele de
pe fetele celor mici, bucurosi ca se joaca cu zapada alba,
sau ca invata pentru prima oara sa schieze.
Eh! am ajuns. De sus lumea se vede altfel. E mai ALBA.
Facem poze, bem cate o ciocolata calda si nu ratam
nimic...plecam spre cabana Garbova .

Nr.8
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rivelistea de vis a muntilor e din ce in ce mai
impresionanta, peisajul dinspre padure e minunat.
Zapada e moale si afanata. Intram cu picioarele
pana la genunchi si ne amuzam cand nu putem sa
mai scapam din stransoare.
Si cel mai important lucru ... facem fotografii.... ca
sa nu uitam...Ne distram de minune, simtim ca in
aceasta zi puteam face tot ce ne dorim.
Cabana Garbova. Un vin rosu cald cu scortisoara
(ca doar din Bucuresti ne gandim la el) si putin mai
vorbareti decat de obicei povestim despre lucruri
amuzante, pe care doamnele diriginte nu le stiu, dar
le afla acum. Radem cu lacrimi. Ne mai relaxam
putin si pornim din nou la drum. Impreuna cu
colegele urcam dealul abrupt din spatele cabanei,
pana aproape de varf. La urcarea mai greu, insa la
coborare destul de usor.
Timpul trece nemilos. Strangem bagajele si gata ...
plecam spre autocar.

Dureri de picioare de atata mers si urcat,
oboseala multa. Feţe îmbujorate şi mult aer în
piept.
Ajungem la telescaun, coboram muntele, si un pic
de galagie in semn de ramas-bun.
In vale atacam tarabele cu suveniruri, ca sa ne
aducem aminte de aceasta excursie.
La Sinaia vizitam Manastirea, un loc special, unde
cumparam bratari sfintite si iconite, aprindem
cateva lumanari si ii multumim lui Dumnezeu
pentru aceasta minunata zi.
Ne simtim mai puternici, mai curati si mai
increzatori in noi.
Tot ce ne ramane de facut este sa spunem “La
revedere munte-Bun venit acasa!”, si sa asteptam
nerabdatori o noua excursie plina de amuzament.
Oricum nicaieri nu-i mai bine ca acasa!
Cojocaru Irina-Giorgiana
Clasa a XI-a E

Elevii claselor 9A, 10A, 11A, 12A, 10C, 11E şi 12C multumesc doamnelor
diriginte Mihaela Eftimie, Catrinel Negură, Elena Onea şi Liliana Isfan
pentru această excursie!
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PROIECT JUNIOR PRESS
Aşa cum aţi mai aflat şi din alte numere ale revistei noastre, proiectul Junior
Press îşi propune:
- promovarea revistelor de liceu, prin intermediul site-ului Primăriei Municipiului
Bucuresti,
precum şi
- întalnirea elevilor cu oameni importanţi din domeniul mass-media în cadrul unui
curs de comunicare şi mass-media.

Ecouri din Belgia

Vizitati
www.pmb.ro

În

acest sens, redacţia revistei
noastre a fost invitată la întâlnirea
elevilor din colectivele redacţionale
ale revistelor implicate în proiect, în
data de 03.03.2008, orele 12-15, în
sediul Bibliotecii Metropolitane.
Aici,
elevilor
din
colectivele
redacţionale li s-a făcut o scurtă
introducere în jurnalism, pe baza unui
suport de curs: „Introducere în
jurnalistică”, de Daniela Stănculescu
şi Constantin Creţan. Astfel, jurnaliştii
în devenire s-au putut şi-au putut
reactualiza câteva concepte de
comunicare, pe care le-au discutat şi
la orele de româna: principalele
scopuri şi elementele comunicării,
tipuri de comunicare, etape de
dezvoltare în comunicarea umană,
bariere ale comunicării şi măsuri de
reducere a acestora. Alături de
acestea, am aflat şi lucruri noi despre
ce înseamnă jurnalism, sistemul
mass - media, organigrama

Prof. Florentina Cristea

CRISTAL

unei redacţii, genuri de presă, ce este
ştirea şi care este structura ei, tipologia
şi
particularităţile
ştirii,
etapele
elaborării unui interviu, comunicatul de
presă- reguli, formă de prezentare,
difuzarea comunicatului şi evaluarea
impactului.
Ultima parte a cursului s-a referit la
codul deontologic al jurnalistului, din
care am reţinut că: datoria unui
jurnalist
este
de
a
prezenta
întotdeauna
adevărul;
afirmaţiile
trebuie susţinute de dovezi; ştirea
trebuie să fie exactă şi obiectivă;
ziaristul trebuie să respecte viaţa
privată a cetăţenilor; trebuie să se
acorde dreptul la opinie ambelor părţi
implicate într-o dispută şi multe altele.
Cursul a fost foarte interesant, dând
naştere unor discuţii polemice pe
marginea temelor discutate. Sperăm
să mai participăm şi pe viitor la astfel
de dezbateri.
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Hai Faiv!
Ştiţi momentele alea când totul pare inutil? Când
nimic nu te mai multumeşte… când ai avea nevoie
de ceva, dar nu ştii exact de ce… Ei bine, at times
like those, când nici măcar pe prozac nu te mai
poţi baza, există totuşi o speranţă… o rază de
soare ce luminează întunericul cotidian, pe
numele ei de scena hai faiv.
Când am acceptat inocent o invitaţie să "join" în

această reţea malefică, habar n-aveam despre ce e
vorba. Noroc că, perspicace cum sunt, nu mi-a luat
mult să-mi dau seama. Pentru că, analizând câteva
profiluri la întâmplare, era evident că e un loc de
întâlnire al unor persoane deosebit de interesante,
reunite în acest cadru intim, pentru a mai schimba o
părere despre Kafka, Kant şi alţi jucători de fotbal.

T

otul pe hai faiv e mult mai complex decât îmi imaginam
eu, cu legi nescrise pe care dacă nu le respecţi n-ai nicio
şansă de a face parte din aceasta elitistă comunitate.
Dacă-ţi pui 2-3 poze eşti fraier, frate.
D-aia e (sau cel puţin era) limita de 20, ca să arăţi lumii
întregi ce viaţă socială activă ai tu.
Dacă îţi pui poze cu faţa, neapărat să stai în profil că e mult
mai siecsi aşa. Da’ mai bine treci direct la părţile esenţiale,
că la o adică who cares about the face?
Musai să ai o poză cu tine, sprijinind lasciv un zid!

Ş

i accesorizează-te şi cu ochelarii de soare din colecţia trei la zece mii by D&G.
Doar aşa, for a touch of class: gura întredeschisă şi privirea melancolic - visătoare sunt esenţiale.
Altfel, cum o să te mai întrebe lumea de ce eşti supy?
Orice ar fi, nu uita să arăţi ce ai mai bun. Ia-o pe iuby din dotare şi trage-o în poză, că doar de-aia ai
pus mâna pe NEFERICITA, să te lauzi cu ea.
Cu cât sunt mai explicite ipostazele în care vă vede un internet întreg, cu atât înseamnă că vă iubiţi
mai mult.
Pe bune!
Hai Faiv!
Pe curând!

ALEXANDRU CONSTANTINESCU, clasa a XII- a A
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Martie - Luna Femeii
Luna martie nu înseamnă doar a treia lună din

La cratiţa (scuzati arhetipul, dar el există) –

calendar, ci şi luna femeii. În această lună sunt
două zile mai dulci, mai calde în viaţa oricărei
femei.
Nici pragurile albe de zăpadă, nici îngrijorările
lumii nu pot opri ivirea în faţa oamenilor şi în
zarea pământului a Mărţişorului aşteptat. Chipul
femeii se arată ca un simbol al biruinţei, păcii şi
iubirii în lume. Ziua Internaţională care o
sărbătoreşte însumează cele mai nobile
întruchipări în care spiritul omenirii s-a
recunoscut în frumuseţe şi în desăvârşire.
1 martie si 8 martie, două zile care sugerează o
legătura între femeie şi primavara. Amândouă
sugerează naşterea şi continuitatea vieţii. 8
martie este un moment propice ca să ne mai
aplecăm încă o dată asupra a ceea ce este, a
ceea ce ar trebui să fie, şi a ceea ce ne dorim să
fie femeia actuală. Unde dorim să ne
poziţionăm?

caldă şi duioasă, la birou (eventual cu biciul
după ea) – luptătoare, creatoare de noi idei,
boemă sau lider?
Cred că fiecare dintre noi va trebui să îşi
descopere propriul eu, să îşi descopere
calea, şi stilul de viaţă care o reprezintă.
În orice tipar ne încadrăm, şi chiar dacă nu
ne încadrăm în tipare, cât timp noi suntem
mulţumite cu noi, dimineaţa, când ne privim
în oglindă, şi dacă avem puterea să (ne)
zâmbim, atunci ştim că am ales drumul bun.
Iar dacă nu putem să facem asta, trebuie să
sperăm în găsirea drumului.
Până la urmă, e vorba de ce-ţi doreşti, cât
de tare, cât de realizabil, şi cu siguranţă cel
mai important, cât de mult te lupţi pentru
asta.

Mai vino

Pescăruşul Albastru

Mai vino iar, să te privesc,
Curată, gingaşă şi clară,
Ca visele să-mi împlinesc
Cu tine-n fiecare seară.

De-atâta vreme părăsit ...
Demult, ca-ntr-un "A fost odată"
Sărmanul dor a obosit
Atâta cale să străbată.

Şi pleacă-ţi ochii-ncetişor
Privirea mea să ţi-i sărute,
Să soarbă din adâncul lor
Misterul umbrelor tăcute.

Clipă de clipă-nfrigurat
De-a lungul şi de-a latul zării,
Ceas după ceas te-a căutat
La marginile depărtării.

S-ascund în ei durerea mea
Ca-n pacea caldelor poiene
Străjer de-a pururi să le stea
Altarul lor de negre gene.

Zadarnic, nu te-a mai găsit
Şi ca un solitar sihastru,
S-a-ntors la ţărmu-i obosit...
Sărmanul pescăruş, albastru...

Alexandru Constantinescu, clasa a XII -a A

CRISTAL

ALINA VĂTĂMANU, clasa a XII-a C

Amour Jubilatoire
Je m'approche avec beaucoup de tact
de ton visage suaf
mon coeur est comme une aiguille
de boussole marin.
Quand je m'attable
je vois ton visage lumineux
et après une palabre
rhizomes se montrent.
Je voudrais de te dire comme je t'aime
mais ta présence me laisee muet
je suis sur une passerelle
je suis épris par toi.

Atominii Alexandra, clasa a XII -a A
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Un souvenir jubilatoire
C’était printemps, mois du mars, je ne sais pas
le jour exactement mais je crois que c’etait entre
10 et 16. Alors Fiona s’est decidé que c’est
nécessaire d’apprendre la vérité.Elle doit faire
quelque chose pour devenir plus apprivoisée,
plus ouverte aux changements…pour etre
jubilatoire.
Elle habite avec ses parents, au diner tout le
monde s’attablait seulement elle reste au pied
avec la bousolle de son grandpapa dans les
mains( c’était la seule chose qui l’approche du
passé).

La francophonie
Selon le Dico Hachette la Francophonie c’est
un ensemble des peuples qui parle le
français.
Francophone-dont le français est la langue
officielle ou maternelle;
Francophile - qui éprouve ou marque de
l’amitié pour les Français et la France;
Francophobe - qui éprouve ou marque de
l’hostilité à l’égard des Français et la France.
Le Monde de la Francophie nous accueille
Qu’est-ce que la Francophonie ?

Elle est devenue confuse de son rhizome,
c’était le moment pour elle de savoir la vérité.
Son père s’était retirée dans sa chambre.
Fiona est restée avec sa maman pour changer
quelques palabres. Elle avait entendu enfin
d’où elle avait le tact ainsi developpé et tout
se mit à prendre un nouveau sens, elle avait
passé la passerelle du temps et elle est
revenue dans le présent. Alors elle dit à soimeme:”C’est toi qui mérite le bonheur…c’est
évidemment de ton visage que tu es
heureuse!”
Dobrotă Elisabeta clasa a XII- a A
Profesor coordonator:Alina Voiculescu

Il y a la Francophonie «institutionelle» (l’ensemle des
pays, des gouvernements et des instances officielslangue officielle ) et la Francophonie «informelle»
(l’ensemble des peuples et des groupes des locuteurslangue de communication).
Les deux ont en partage l’usage partiel ou total de la
langue française.
Ces deux notions de la francophonie sont les deux
faces d’une meme réalité. Il est impossible d’envisager
l‘une sans l’autre. Elles se nourissent et s’enrichissent
mutuellement.
En effet, la Francophonie existe justement parce que,
partout sur la planète, il y a des millions de personnes
qui utilisent le français dans leur vie quotidienne ou
leurs communications.
Cojocariu Sabrina clasa a XI- a A
Profesor coordonator: Alina Voiculescu

Aceste lucrări în limba franceză au fost prezentate de elevi, cu ocazia zilei Francofoniei 20 martie 2008, la Casa Corpului Didactic din Bucureşti şi la Liceul Teoretic “Benjamin
Fraklin”
În 1993, la cea de-a V-a Conferinta a sefilor de stat si de guvern
ai tarilor având în comun utilizarea limbii franceze (din Insula
Mauritius), România a primit statutul de “membru cu drepturi
depline” al Francofoniei, o vasta colectivitate a popoarelor ce
vorbesc limba franceza”, formata din peste 500 milioane de
locuitori (de toate rasele si religiile), situate în 52 de state si
teritorii, din 5 continente.
De atunci România celebreaza oficial la 20 martie Ziua Mondiala
a Francofoniei, precum si sapamâna incluzând aceasta data –
Saptamâna Mondiala a Francofoniei.

Vă aduceţi aminte?
În septembrie 2006 România a fost prima
ţară din Europa Centrală şi de Est
care a găzduit un Sommet al Francofoniei
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Fe
Fête de la francophonie
Lumière: Bonjour Éclair!
Éclair: Bonjour Lumière!
Lumière: Tu es de très bonne
humeur aujourd’hui!
E: Oui c’est parce qu’aujourd’hui
c’est la fête de la francophonie.
C’est une fête où se rencontrent
tous ceux qui aiment et utilisent la
langue française.
L: Ca me semble intéressant.
E: L’année passée, la même jour,
j’étais a Paris!Apres avoir traverse
la passerelle de l’avion, c’était
comme si j’étais entre dans un
autre monde. J’ai observe que les
Français ont une expression du
visage
très
différente
des
Roumains, ils avaient l’air joyeux
et détendus.
L: Je suis sur que tous n’étaient
pas comme ça.
E: Ils me semblaient ainsi. C’était
bien mon impression:ils étaient
joyeux. Je l’ai dit a mon amie et a
elle m’a répondu qu’il n’y avait pas
une si grande différence entre les
Français et les Roumains.

L: Et comment as-tu fête ce jour-la?
E: J’ai visite Paris. J’ai vu la Tour
Eiffel. J’ai visite le Louvre. Quand
nous sommes rentres, le père de
mon amie nous a dit de nous
attabler. Nous avons déjeune et
nous avons parle de la fête. Apres
de déjeuner, mon amie m’a invite
avec beaucoup de tact de
l’accompagner sur la véranda pour
voir le Paris panoramique. Le
lendemain ils m’ont conduit à
l’aéroport.
L: Maintenant, je comprends
pourquoi tu es si joyeuse. C’est une
fête jubilatoire.
E: Si ça te dit, nous pouvons la
passer ensemble.
L: J’aimerais bien.
E: Alors, allons-y! Je ne veux pas
rater le rendez-vous avec les autres
Fran-cophones.
L: On va ou?
E: Dans un restaurant près du
cirque ou sont apprivoise les ours et
les autres bêtes.
L: On y va! En route!

Sterea Simona Adriana clasa a-XII-a J
Profesor coordonator: Gabriela Ciolacu

CRISTAL
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DIETA DE PRIMĂVARĂ
A

venit primăvara şi nu mai e mult până
când multe dintre noi vor renunţa la tot
mai multe haine pentru a-şi arăta
formele. Problema este că nu multe
dintre noi sunt în cea mai bună formă. De
aceea, ne-am gândit să venim în ajutorul
vostru cu câteva recomandări.
Pentru a arata bine, unele fete din ziua
de azi, recurg la multe metode, unele mai
puţin sănătoase pentru a putea slăbi.
Reţeta perfectă pentru a slăbi sănătos
este combinaţia dintre un regim alimentar
sănătos şi sport.

LUNI:
ora 9: un castron de cereale cu 200 ml de
iaurt 0,1% grăsime
ora12: un măr
ora16: 200 de grame de piept de pui la
grătar şi o salata de varză
ora18: un fruct
MARTI:
ora 9: o cana de ceai verde îndulcit cu o
zaharina şi 2 felii de pâine, unse cu gem
ora12: o pară/ o banană
ora16: o supă de pui cât mai slabă în calorii
ora18: un fruct sau o legumă
MIERCURI:
ora9: 2 felii de pâine graham cu 200 grame
de iaurt 0,1%grăsime
ora12: un fruct
ora16: 250 grame de carne slabă la grătar
cu o salată de roşii stropită cu o lingură-ulei
de măsline
ora18: o grefă

Şi ca să vă puteţi convinge că se
pot da jos kilogramele fără prea
mult stres vă propunem un regim
nu foarte strict, prin care în două
săptămâni, veţi slăbi un kilogram
sau două în funcţie de organismul
fiecăreia. Dar ca acest regim să
funcţioneze este necesar şi un
program de exerciţii fizice, ca de
exemplu: câte 30 sau 40
abdomene pe zi, 50 genuflexiuni şii
15 minute de alergare în parc.

JOI:
ora9: o cană de ceai verde cu 2 felii de
pâine unse cu margarină şi gem
ora12: un fruct
ora16: 150 grame de piure cu 200
grame piept de pui la grătar
ora18: o salata de roşii stropită cu ulei
de măsline
VINERI:
ora9: 200 grame de iaurt cu un 2
batoane de cereale de 93 de calorii
fiecare
ora12: o salata de varza stropita cu
ulei de măsline şi oţet de mere
ora16: 3 cartofi mijlocii fierţi cu 2
linguri brânză rasă pe deasupra
ora18: un măr sau o pară
In zilele de sâmbătă şi de duminică
se repetă la alegere dieta din celelalte
zile.

DE REŢINUT: trebuie să consumaţi 2 litri de apă plată sau ceai verde pe zi şi nu
uitaţi că sănătatea este pe primul plan.
Vă promit că o să revin şi cu alte diete şi poate că una dintre ele vă va ajuta să vă
recăpătaţi silueta mult visată.

CRISTAL

MĂDĂLINA BORCOI, clasa a XII- a A
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europeana

B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucuresti
Telefon secretariat – 345.09.20
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Responsabil grafica revistei
Prof. FELICIA HUIDEŞ
felicia.huides@gmail.com

Propuneţi un articol la adresa de e-mail:
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