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Sădeşte un pom—păstrează-te om!
Perioada 15 martie - 15 aprilie
este recunoscută la nivel
mondial ca fiind Luna Pădurii.
La noi în ţară Luna Pădurii a
fost sărbătorită pentru prima
dată în anul 1953 când s-a
stabilit prin lege realizarea, an
de an, în perioada martie
aprilie, a unor acţiuni pe linie
silvică,
cu
un
pronunţat
caracter
educativ.
Sărbătoarea îşi are originea
însă cu mult mai mulţi ani în
urmă. În anul 1901 Spiru
Haret - ministrul Cultelor şi
Instrucţiunilor Publice a dat o
circulară tuturor directorilor de
şcoli pentru a serba “Ziua
Pomilor”,
ocazie
cu
care
fiecare
elev
trebuia
să
planteze un arbore. “Ziua
Pomilor” s-a serbat an de an,
în luna octombrie, până în
anul 1953.
Astazi
“Luna
plantării
arborilor”
(fostă
“Luna
Padurii”) nu înseamnă numai
plantare
de
arbori
şi
semănături
în
solarii
şi
pepiniere ci şi lucrari de
combatere
a
dăunătorilor
vegetaţiei forestiere, acţiuni
de igienizare a pădurilor
precum şi organizarea de
conferinţe,
simpozioane,
apariţii în mass-media pentru
sesibilizarea opiniei publice,
organizarea de şantiere de
împădurit cu voluntari, etc.
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Activitate de ecovoluntariat—Ecoclub Neniţescu
Federaţia Română de Turism şi Ecologie în parteneriat cu Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva a demarat acţiune naţională de plantare simultană. Campania organizată sub
sloganul “Sădeşte un pom. Păstrează-te om. Plantează-ţi oxigenul!” îşi propune împădurirea
într-o singură zi – 10 aprilie 2010, a 14 zone din toate regiunile ţării.
Membrii Ecocluburilor pentru Natură din Bucureşti, organizate în parteneriat cu Asociaţia
Ecologie-Sport-Turism au participat în număr mare, pe 10 aprilie 2010, la acţiunea de
reîntinerire a unei porţiuni din Pădurea Comana, situată la aproximativ 35 km de Bucureşti.
De la noi din şcolă au participat elevii Didaie Denisa, Savu Florentina - clasa a XI-a B,
Gheucă Bogdan şi Voiculescu Florentina – clasa a XII-a A însoţiţi de doamna profesoară
Mihaela Eftimie.

Puieţii plantaţi au fost etichetaţi şi au primit
numele celui care l-a plantat. Am fost invitaţi de reprezentanţii parcului să venim peste aproximativ o lună să vedem dacă puieţii
s-au prins.
Acţiunii de plantare a puieţilor a fost urmată
de o plimbare prin Parcul Natural Comana
pe drumul care duce spre Cabana Fântâna
cu Nuc şi apoi de o vizită la Mănăstirea Comana.
Mănăstirea Comana a fost ctitorită de Vlad
Ţepeş în anul 1461. Actuala mănăstire a
fost ridicată în timpul lui Radu Şerban
(1588) şi refacută de Şerban Cantacuzino
(1700) pe ruinele rămase de la fosta
mănăstire.

Autor: prof. Mihaela Eftimie
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Luna plantării arborilor
In fiecare an în perioada 15
martie
15
aprilie
se
aniversează „Luna plantării
arborilor”.
Membrii
Ecocluburilor pentru Natură
din Municipiul Bucureşti au
marcat acest eveniment prin
participare
la
diferite
activităţi :
- videoproiecţii
tematice

şi

expuneri

- activităţi de (re)împădurire
derulate în pădurile de interes
social de lângă Bucureşti
- ediţia a VII-a a Trofeului

„Pădurii” - concurs sportiv şi
de orientare turistică
- acţiuni de curăţenie şi
igienizare în pădurile de lăngă
Bucureşti
Pe data de 16 martie 2010
membrii Ecoclubului pentru
natură au participat la o
videoproiecţie şi expunere pe
tema „Funcţiile de protecţie ale
pădurilor” şi „Pădurile cu funcţii
de recreere din împrejurul
Bucureştiului”, susţinută de
către
domnul
ing.
dr.
Machedon Ion, în sala „M.

Drăcea” din sediul central al
Regiei Naţionale a Pădurilor
Romsilva.
Cu această ocazie elevii au
fost invitaţi să participe la
ediţia a VII-a a Trofeului
Pădurii, organizată în perioada
27-28 martie, în Parcul Natural
Bucegi (tabăra şcolară Cerbul,
jud. Dâmboviţa), precum şi la
o acţiune de reîmpădurire a
unei porţiuni din Pădurea
Comana în ziua de 10 aprilie
2010.
Autor: prof. Mihaela Eftimie

Aproape 200 de ţări din lume
marchează astăzi , 22 aprilie 2010,
Zi u a Păm ân tului , o m i şcar e
ecologică născută în 1970 în Statele
Unite.
În ultimele trei decenii, Ziua
Pământului a luat amploare,
devenind o mişcare internaţională
dedicată ecologiei şi activităţilor
menite să ridice gradul de interes
faţă de mediul înconjurător.
Fondatorul acestei mişcări era
s e n at o r di n p a rt e a S tatu l u i
Wisconsin. Gaylor Nelson a propus
atunci primul marş ecologic, prin
care să fie „zguduit sistemul politic
şi să fie introdusă problema mediului
înconjurător pe agenda naţională”.
Autor: CAPITAL Online
Publicat: 22 Aprilie 2010

ECRAN CLUB—Bucureşti
Panoul NENIŢESCU

22 aprilie ZIUA PĂMÂNTULUI
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24 aprilie Voluntariat cu prilejul ZILEI PĂMÂNTULUI

Membrii Ecoclubului Neniţescu au participat sâmbătă 24 aprilie 2010 la activităţi de
ecovoluntariat, cu ocazia Zilei Planetei Păm’nt la Ecran Club si in parcul Politehnicii.
Activitati programate:
1. videoproiectie si work-shop pe tema "colectarii selective si reciclarii deseurilor";
2. activitate de igienizare si constientizare in zona parcului "Politehnicii;
3. concurs de orientare distractivă.
Autor: prof. Felicia Huideş

Chiar şi Google şi-a
modificat logoul pentru
a sărbători
Ziua Pământului
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Proiectul 5 LICEE 5 MUZEE continuă...
GRUPA I

Coordonatori grupa I– Prof. Felicia Huideş
Prof. Adina Vasilică
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Proiectul 5 LICEE 5 MUZEE continuă...
GRUPA II

Coordonatori grupa II– Prof. Mihaela Eftimie
Prof. Otilia Buta

P AGE 8
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Concursul de Fizică “ŞerbanŢiţeica”
Faza pe sector a Concursului de Fizică “Şerban Tiţeica”
- 20 martie 2010 - s-a desfăşurat la noi în şcoală. Concursul este organizat pentru elevii din filiera
tehnologică. La concurs au participat un număr de 49
elevi din clasele IX –XIII de la Colegiul Tehnic “Costin
D. Neniţescu”, Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”, Grup
Şcolar Industrial “Unirea”, Şcoala Superioară Comercială “N. Kretzulescu” şi Grup Şcolar Industrial “N. Teclu”.P Premiile obţinute de elevii de la noi din şcoală au
fost:
Premiul III
Ivan Ionuţ Adelin - clasa a IX-a C
Menţiuni:
Stănilă Oana - clasa a X-a B
Gheorghe Bogdan - clasa a X-a B
Elevii au fost pregătiţi de doamna profesoară Mihaela Şerban Ţiţeica (n. 27 martie 1908, Bucureşti; d. 28 mai 1985, Bucureşti) a fost
Eftimie.
un fizician român, profesor universitar,
membru al Academiei Române (1955) şi
Autor:
vicepreşedinte al acesteia (1963-1985).
prof. Mihaela Eftimie
Este unanim considerat drept fondatorul
şcolii române de fizică teoretică.
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Telescopul Hubble aniversat şi de Google
Google a aniversat în ziua de 24
aprilie, 20 de ani de când NASA a
lansat telescopul spaţial Hubble, cel ce
a permis omenirii să exploreze spaţiul
cosmic până în cele mai îndepărtate
zone ale galaxiei, dar şi să descopere
noi galaxii. Hubble a contribuit la verificarea mai multor teorii asupra universului ştiut.
Telescopul
spaţial
Hubble
(prescurtat HST, de la numele lui în
engleză Hubble Space Telescope) este
un telescop plasat pe orbită în jurul
Pământului, numit aşa după astronomul Edwin Hubble. Este poziţionat în
afara atmosferei terestre, ceea ce îi
conferă un avantaj semnificativ faţă de
telescoapele de pe Pământ, imaginile
nefiind perturbate de către turbulenţele atmosferice, iar telescopul putând
capta informaţii şi în spectrul ultraviolet, ale cărui lungimi de undă sunt în
mod normal puternic atenuate de către
stratul de ozon al Pământului. De la
lansarea lui în 1990 a devenit unul dintre cele mai importante instrumente
din istoria astronomiei. Cu el astronomii au făcut numeroase observaţii,
care au dus la importante descoperiri
în astrofizică. Camera fotografică cu
câmp foarte larg de pe Hubble
furnizează cele mai detaliate imagini în
lumină vizibilă realizate vreodată.
De la conceperea lui în 1946 şi până la
lansare, proiectul construirii unui telescop spaţial a fost întârziat repetat de
probleme tehnice şi de buget. În plus,
imediat după lansarea din 1990 s-a
descoperit că oglinda lui principală suferea de o aberaţie de sfericitate,
aberaţie care compromitea grav capacităţile telescopului. Totuşi, după o
misiune de întreţinere din 1993, telescopul a atins calităţile preconizate în
proiect, devenind un instrument vital
atât pentru astronomie, cât şi pentru

Telescopul spaţial Hubble

publicul larg. Telescopul spaţial Hubble face parte din programul NASA
Great Observatories (în română Mari
Observatoare Spaţiale), alături de
Observatorul Compton pentru raze
Gamma, Observatorul Chandra pentru raze X şi Telescopul spaţial
Spitzer. Hubble este rezultatul unei
colaborări între NASA şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA).
Hubble Space Telescope Images
http://www.youtube.com/watch?
v=JxVzIeXLExQ&feature=player_em
bedded
Articol preluat de pe site-ul:
http://www.agentia.org/stiri/Telescopul-Hubble-3204.html
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Neniţescu în ALB şi ROŞU—1 Martie 2010
Ca în fiecare an am încercat
să păstrăm tradiţia liceului
nostru de a ne bucura
împreumă de ziua de 1
Martie. Alb şi roşu simbolul
zilei de MĂRŢIŞOR au fost
culorile care au înveselit
atmosfera din clasa noastră
pe
parcursul
întregii
săptămâni, până la 8 martie.
Fiecare
elev
a
celebrat
venirea primăverii. Ne-am
bucurat împreună. Am oferit
mărţişoare,
simboluri
tradiţionale
româneşti,
şi
multe flori.
Elevii clasei a XII-a D

Profesor diriginte Adina Vasilică
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Primăvară …

Desen: ION IONUŢ ALEXANDRU
Clasa a XII-a D

Colegiul Tehnic “Costin Neniţescu”
B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3,
Bucureşti
Redactor şef şi Responsabil grafica
revistei
FELICIA HUIDEŞ—profesor de
fizică
Colaborator:
Mihaela Eftimie - profesor de fizică

Propune un articol la adresa:
cristal.nenitescu@gmail.com
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