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Pământul  

 

Pe spate ne-am întins în iarbă: tu şi eu. 

Văzduh topit ca ceara-n arşiţa de soare 

curgea de-a lungul peste mirişti ca un râu. 

Tăcere apăsătoare stăpânea pământul 

şi-o întrebare mi-a căzut în suflet până-n fund. 

N-avea să-mi spună 

nimic pământul? Tot pământu-acesta 

neindurător de larg şi-ucigător de mut, 

nimic? 

Ca să-l aud mai bine mi-am lipit 

de glii urechea - indoielnic şi supus - 

şi pe sub glii ţi-am auzit 

a inimei bătaie zgomotoasă. 

 

Pământul răspundea.  
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100 de ani România 

 

LUCIAN BLAGA - “TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAŢĂ” 

 

   

 Se implinesc 100 de ani de la 

Unirea Transilvaniei cu Regatul României, 

act istoric înfăptuit de iluștrii noștri patrioţi 

ardeleni precum Iuliu Maniu, Al. Vaida-

Voevod, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Aurel 

Vlad, Ştefan Cicio Pop etc., urmaţi de toată 

acea pleiadă de tineri ce făceau studii la 

Budapesta, Viena, Praga etc.,  

 

 Sfârșitul Primului Război Mondial 

avea să aducă românilor împlinirea visului 

de reîntregire a neamului. Cu sprijinul 

politicienilor, dar și al oamenilor simpli, în 

aprilie 1918, Adunarea de la Chișinău votează în urale revenirea Basarabiei la patria mamă. Mem-

orandiștii Transilvaneni mai au de luptat, însă, câteva luni, iar în decembrie 1918, consfințesc visul 

de veacuri - reîntregirea granițelor vechii Dacii, refacerea României lui Mihai Viteazul. 

 „Ziua aceasta de 1 Decembrie și votul popular care s-a dat pentru Unire înseamnă 

încheierea unui proces de făurire a ceea ce avea să se numească România Mare”, spune  

istoricul Georgeta Filliti 

 Sute de mii de români îmbrăcați în costume naționale, purtând tricolorul, s-au adunat cu 

mic cu mare la Cetatea Alba Iulia. Au venit cu ce au putut, cu trenul, călare, în căruțe sau pe jos, în 

drumul lor întâlnind resturile armatei ger-

mane care bătea în retragere . 

  

La Alba Iulia, pe români îi așteptau liderii 

lor, printre ei Vasile Goldiș, Iuliu Maniu și 

episcopul Iulian Hossu. Au rămas nemu-

ritoare vorbele rostite de episcopul Iuliu 

Hossu la 1 decembrie 1918: 

 

 „Astăzi, prin hotărârea noastră se 

înfăptuiește România Mare. Una și nedespărțită . Pot fi fericiți toți românii de pe aceste 

plaiuri. Ne unim pe veci cu țara mamă România.” 
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100 de ani România 

 Vom consemna amintirile unui participant la Adunarea Naţională de la Alba Iulia, poetul 

Lucian Blaga, ale cărui impresii sunt edificatoare pentru însufleţirea generală care i-a cuprins pe 

românii de pe întregul teritoriu al Transilvaniei, în ziua împlinirii acestui vis de veacuri al 

ardelenilor.  

“Pentru marea, istorica Adunare 

Naţională de la Alba Iulia unde s-a 

hotărât alipirea Transilvaniei la 

patria-mamă n-a fost nevoie de o 

deosebită pregătire a opiniei 

publice. Pregătirea se făcuse vreme 

de sute de ani. În dimineaţa zilei 

de  

1 decembrie, ca la un semnal, lumea românească a purces spre Alba 

Iulia (spre Balgrad, cum îi spuneam noi (…) pe jos şi cu căruțele.               

Am renunţat la călătoria cu trenul, căci până la Alba Iulia nu erau 

decât 16 km. Era o dimineată rece, de iarnă (…). Pe o parte a şoselei se 

duceau spre Alba Iulia, scârţâind prin făgaşele zăpezii, căruţele 

româneşti. Buchete de chiote şi bucurie, alcătuind un singur tir, iar pe 

cealalaltă parte se retrăgea în aceeaşi direcţie, armata germană ce venea 

din România, tun după tun, ca nişte pumni strânşi ai tăcerii. Soldaţii 

germani, fumegând liniştiţi din pipe, se uitau miraţi după căruţele 

noastre grăbite.(…) Uite, îi spun lui Lionel: (fratele scriitorului – n.n.) 

aşa – prin ger şi zăpadă – se retrăgea pe vremuri Napoleon. La Alba 

Iulia nu mi-am putut face loc în sala Adunării. Lionel, care era în 

delegaţie, a intrat. Am renunţat cu o 

strângere de inimă şi mă consolam cu 

speranţa că voi afla de la fratele meu 

cuvânt despre toate. Aveam în schimb 

avantajul de a putea colinda din loc în 

loc, toata ziua, pe câmpul unde se aduna 

poporul. Era o roire de necrezut.  

Pe câmp se înălţau, ici-colo, tribunele de 

unde oratorii vorbeau naţiei. Pe vremea aceea nu erau microfoane, 

încât oratorii, cu glas prea mic pentru atâta lume, treceau de la o 

tribună la alta. În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul 

naţional, sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv, al oratorilor de la 

tribună… Seara, în timp ce ne întorceam cu aceeaşi trăsură la Sebeş, 

atât eu cât şi fratele meu ne simţeam purtaţi de conştiinţa că pusesem 
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SAMOILĂ MÂRZA—FOTOGRAFUL MARII UNIRI 

Autor :Cercel Andreea Elena                                                                                                  
Clasa a XII-a F 

 

 

100 de ani România 

 În decembrie 1918, pentru a fi imortalizat 

înălțătorul moment al Unirii, autoritățile locale au 

tocmit (doar) un fotograf german, pe nume Bach, 

care s-a dovedit un mare… neserios. Nu s-a 

prezentat! Datorită “punctualității” fotografului 

german, a fost cât pe ce ca un moment inegalabil al 

istoriei noastre să rămână neimortalizat în fotografii. 

Din fericire, Providența a făcut ca la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia să se prezinte, din proprie 

inițiativă, un fotograf român. Se numea Samoilă 

Mârza. Autorul singurelor fotografii de la Marea 

Unire, s-a trezit în zori, pentru a parcurge distanța 

de la Galtiu și până la Alba Iulia, împreună alți 

consăteni de-ai săi.  

 Cu un exces de zel demn de o cauză mai 

bună, personalul responsabil de asigurarea ordinii la 

eveniment nu i-a îngăduit tânărului fotograf să 

pătrundă în Sala Unirii. 

 Fotografiile se realizau anevoie la 1918. 

Vremea posomorâtă făcea necesară o perioadă pre-

lungită de expunere. Autoritățile nu s-au dovedit 

prea cooperante. Dar, chiar și așa, fotograful  român 

a reușit să efectueze cinci  fotografii la Marea  

Adunare Națională de la 1 decembrie 1918.  
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Oameni care au făcut istorie 

  

 În două dintre ele apar tribunele oficiale, iar în celelalte puhoiul de români ce se adunase 

pentru a participa la mărețul eveniment al Unirii.  

Imaginile realizate de către fotograful Samoilă Mârza au fost unicele care au imortalizat Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Ele au făcut parte dintr-un album  

publicat în 1919, alături de alte imagini ale unor momente semnificative ale vremii. 

  

 În 1967, cu un an înainte de sărbătorirea trecerii unei jumătăți de secol de la Marea Unire, 

atât clișeele realizate la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, cât și vechiul aparat fotografic (care cos-

tase, odinioară, cât o pereche de boi) au fost cumpărate de către Muzeul Unirii, de la cetățeanul 

Samoilă Mârza. Cu banii obținuți, bătrânul fotograf și-a achiziționat unul dintre cele mai bune 

aparate foto disponibile în „comerțul socialist”. Avea de gând să-l folosească la semicentenarul 

Marii Uniri, peste un an. Dar Samoilă Mârza n-avea să mai trăiască până la 1 decembrie 1968. 

Acesta a încetat din viaţă la data de 19 decembrie 1967.  
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“Diferenţe şi asemănari între  

România şi Indonezia         

Autor: Antonescu Anisa Ramona 
Clasa: a XI-a A 

  

 Numele meu este Antonescu Anisa Ramona și sunt elevă în clasa 11A  

 Eu sunt pe jumatate româncă, jumătate indoneziancă (mama fiind din Indonezia). Având 

rude în Indonezia, am mers acolo în vacanțele de vară și am vizitat mai multe locuri și orașe şi am 

văzut diferențele şi asemanările dintre această țară și România.  

 Indonezia este o țară insulară din Asia de Sud-Est, cuprinzând aproximativ 17.500 de 

insule, una dintre ele fiind Insula Bali (care este cea mai cunoscută). 

 Indonezia este cunoscută și sub denumirea de “Țara Musulmanilor” deoarece în Indonezia 

sunt cei mai mulți oameni de religie musulmană (aceasta este religia dominantă, dar sunt și foarte 

mulți catolici, hinduși, budiști, etc.)  

 În România populația majoritară este creștin ortodoxă, dar, aici trăiesc în armonie și 

oameni de alte culte sau religii (catolici, musulmani, evrei etc) 

 Pe când în România regăsim toate cele 4 anotimpuri, în Indonezia, fiind o țară tropicală, 

este cald tot anul. Temperaturile sunt de 28-35 de grade zilnic și sunt puține zile în care plouă sau 

este înnourat. Spre deosebire de verile de aici unde simțim temperaturile ridicate și “murim de 

cald”, în Indonezia nu simți deloc căldura.  

 Dacă în Indonezia flora este una tropicală, aici aflându-se cea mai mare floare din lume, în 

România clima este temperat-continentală, vegetația fiind distribuită etajat în funcție de altitudine, 

climă și sol. Astfel, ragăsim: stejarul, fagul, bradul, arborii pitici, iar în Delta Dunării este vegetaţie 

mlăștinoasă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rafflesia arnoldii                                                            pădure din România  

100 de  ani România 
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 În Indonezia se regăsesc numeroase specii diferite de animale. Dragonul de Komodo a fost 

desemnată drept specia națională indoneziană (ei sunt foarte periculoşi, de aceea există o insulă 

unde îi găsim în habitatul lor natural, sau în grădinile zoologice). În România, regăsim o mare 

varietate de animale, “râsul” fiind simbolul național, alături de zimbrul carpatin și ursul brun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  dragonul de Komodo            râsul-simbolul României 

 Insula Bali este unul dintre cele mai mari și cunoscute locuri pentru vacanțe din Indonezia. 

Această insulă este foarte mare, din Jakarta, capitala Indoneziei, străbați cam 1.100km până acolo, 

dar merită toți banii cheltuiți pe biletele de avion, hotel, etc. Dacă îți place surful  sau vrei să înveți 

să faci surf, Bali este alegerea potrivită. Bali este locul perfect pentru o vacanță relaxantă, fiind o 

alegere minunată dacă vrei să ai o experiență de neuitat într-o junglă unde animalele (precum 

maimuțele, elefanții, etc) sunt libere, iar dacă ai curajul să pășești într-un parc (asemănătoare cu 

parcurile Herăstrau sau Cișmigiu) poţi să dai la tot pasul de maimuțe care sunt gata să îți fure 

geanta sau orice ai în mână (nici nu aveți idee cum e să te bați la propiu cu o maimuță 

năzdrăvană!). 

  

 

 

 

 Parcul maimuțelor din Bali  

 Insula Bali  

Bunicii mei locuiesc în Jakarta, capitala Indoneziei, inima aglomerației, cum îmi place mie 

să o numesc. Acest oraș are o suprafață cam o treime față de România. Are 3-4 autostrăzi și cu 

toate astea, încă fac cel puțin o oră de la aeroportul cel mai apropiat de casa bunicilor mei până 

acasă. La orice oră te-ai afla cu mașina sau motocicleta pe străzile capitalei, este o 

AGLOMERAȚIE INFERNALĂ. 

Unitate, toleranţă, multiculturalitate 
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Traficul infernal din Jakarta 

 

 

 

 

 

Atât în România cât și în Indonezia găsim locuri încărcate de istorie, actualmente devenite 

atracții turistice. Astfel putem enumera: Castelul Corvinilor, Castelul Bran, Castelul Peleș, iar în 

Indonezia, în zonele din Jawa – Yogyakarta, putem găsi cele mai faimoase și impunatoare castele, 

din care putem enumera: Castelul Borobudur sau Castelul Prambana 

  Castelul Borobudur                             Castelul Corvinilor  

 

  

 O altă diferență între aceste două țări minunate este sărbătorirea zilei naționale.          

 În România, noi mergem pe 1 decembrie la parada care începe pornind de la Arcul de 

Triumf, ajungând până în Piața Victoriei și vedem oamenii care ne reprezintă țara. În Indonezia 

este mult mai diferit. În fiecare an, pe data de 17 august, când este Ziua Independenței, există o 

ceremonie națională de ridicare a steagului. În fiecare școală este aceeași ceremonie realizată de 

către elevi. În afara țării, în fiecare ambasadă este respectată această ceremonie (anul acesta eu am 

fost cea care a ridicat steagul în timp ce se cânta imnul). Ceremonia de ridicare a steagului este 

urmată de întreceri pentru fiecare vărstă și cadouri.  

100 de ani România 
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Unitate, toleranţă, multiculturalitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada națională de 1 decembrie    Parada națională de 17 august  

 

Printre alte diferențe se remarcă și costumele naționale. La noi, este populara “ IE” lucrată 

manual, specifică pentru fiecare zonă a țării. În Indonezia există tradiționalul “batik” sub diferite 

forme, de la cămăși, la materiale pentru confecționarea fustelor naționale, fețe de masă, etc. de 

diverse culori și motive, pictate manual, care diferă de la o zonă la alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ia românească                      batik-lucrat manual  
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Gândurile unui tânăr naiv 

         Autor: Makkawi M. Sharif 

                Clasa a XI-a F 

 

Numele meu este Makkawi M. Sharif și sunt elev în clasa a XI-a F 

Sunt un tânăr născut în Siria - ţara mea natală, în care am crescut şi în care mi-am construit 

principiile şi mi-am format personalitatea.  

Din cauza războiului din ţara mea, am fost nevoit să emigrez împreună cu mama şi cu 

fratele meu. Tatăl meu, care a venit în România încă din anul 2007, văzând că situaţia din Siria se 

agravează, a decis să ne cheme şi pe noi.  

Încă din copilarie am fost sentimental şi am iubit poezia, însă din cauza tradiţiilor noastre a 

trebuit să-mi ascund sentimentele. În România am găsit libertatea de a-mi putea exprima sentimen-

tele, ca un călător pe mare în căutarea unui port . 

Poezia m-a ajutat să mă cunosc mai bine, să-mi descopar talentul şi să-mi pot exprima sen-

timentele. 

De Ziua Naţională a României, m-am gândit să le prezint colegilor mei un poet sirian care 

mie îmi place foarte mult – Nizar Taurfig Qabbani.  

 

 Nizar Taurfig Qabbani (1923 – 1998), s-a născut 

la Damasc şi a fost poet, publicist şi diplomat sirian.  

A urmat cursurile Colegiului Ştiinţific şi apoi facultatea 

de drept a Universităţii din Damasc.  

A lucrat la Ministerul de externe sirian, consul şi ataşat 

cultural în diferite capitale ale lumii. În anul 1966 a de-

misionat din diplomaţie pentru a se consacra exclusiv 

scrisului. Se stinge la Londra, unde se stabilise din anul 

1983.  

Principala temă a operei sale este femeia – iubirea platonică, trădarea, condiţia femeii în 

lumea arabă. Poemele patriotice au un pronunţat caracter naţionalist, cu atitudini antitotalitare.  

Şi-a iubit ţara, pe care a cântat-o cu măiestrie în poeziile sale.  

Recent, editura Proema din Baia Mare, a publicat o retrospectivă din lirica lui Nizar Qab-

bani, în traducerea orientalistului Dumitru Chican, fost ambasador al României în mai multe ţări 

arabe. 

100 de ani România 
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În contextul modernismului poetic arab, Nizar Qabbani a fost descris ca “ poet al femeii şi 

naturii arabe”, iar traducătorul, el însuşi un rafinat poet, ne prezintă statura valorii care a făcut ca   

“ Nizar Qabbani să fie o voce singulară în poezia arabă contemporană şi un nume de refrinţă în 

istoriografia literaturii şi a poeziei moderne” ( Gheorghe Parja). 

     

    Cartea iubirii 

      de Nizar Qabbani 

 “Mă întreabă iubirea mea: 
 -Ce diferenţă este între mine şi cer? 
 -Diferenţa între voi este că dacă râzi tu, eu uit de cer” 
 
     “Draga mea, 
     Iubirea este o poezie frumoasă, 
     Scrisă pe luna. 
     Iubirea este desenată pe frunzele copacilor, 
     Iubirea este gravată pe toate penele păsărilor 

    Iubirea este gravată pe toate mărgelele de ploaie” 

 “Am scris pe vânt numele persoanei iubite... 
 Am scris pe apă... 
 N-am ştiut că vântul  
 Nu pricepe arta ascultării 

N-am ştiut că apa numele nu reţine!” 

 
     “Atunci când sunt îndrăgostit 
     Mă simt ca sunt regele vremii. 
     Conduc întregul pământ 
     Şi intru în soare călare” 
 
 
 
  “Chemări neauzite 
    de Makkawi M. Sharif 
 
 Oamenii mi-au pierdut ţara... 
 În ochii tăi mi-am construit cea mai frumoasă ţară. 
 Oamenii mi-au distrus casa 
 În ochii tăi mi-am construit cea mai caldă casă.” 

 

Unitate, toleranţă, multiculturalitate 
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Ştiinţă şi inventivitate 

Roşianu Alexandra-Ioana 
Clasa a X-a E  
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Ştiinţă şi inventivitate 

Racheta 

 Până la mijlocul anilor 1960, 

specialiștii considerau că racheta în 

trepte a fost inventată în 1650, de 

inginerul polonez lituanian Kazimierz 

Siemienowicz.  

 Printr-o comunicare științifică, 

prezentată în 1966 la Congresul 

Internațional de Aeronautică de 

la Madrid, savantul român Elie 

Carafoli, care era și președintele 

Federației Internaționale de 

Astronautică, a răsturnat definitiv 

această ierarhie. Bazat pe un vechi 

manuscris găsit în arhivele de la Sibiu, 

Carafoli a demonstrat că primele 

rachete în trepte au fost construite 

de sasul Conard Haas, la Sibiu, 

în 1529. 

  Stiai că? 
Militarul şi inventatorul de 
origine austriacă, Conrad 
Haas a pus primele cărămizi 
la edificiul viitoarei ere 
spaţiale, care avea să 
înceapă abia peste cinci 
secole?  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1960
https://ro.wikipedia.org/wiki/1650
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_statal%C4%83_polono-lituanian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazimierz_Siemienowicz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazimierz_Siemienowicz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1966
https://ro.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elie_Carafoli
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elie_Carafoli
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conrad_Haas
https://ro.wikipedia.org/wiki/1529
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 Conrad Rudolf Haas   a fost 
un militar și inventator de origine austriacă, precursor al 
zborului cu racheta.  
 A imaginat la Sibiu tehnica rachetei în trepte.  
Jos aveti arhivele gasite la Sibiu care demonstrează că 
racheta este a lui Haas. 

Lista altor invenții ale 
lui Haas : 

• rachetă cu două etaje 
de ardere (1529) 

• rachetă cu trei etaje 
(1529) 

• baterie de rachetă 
(1529) 

• „căsuță 
zburătoare” (1536) 

• experimentarea 
principiului arderilor 
necesare la racheta cu 
mai multe etaje (1555) 

utilizarea aripioarelor de 
stabilizare având forma 
literei delta (1555). 

Cine a fost Conrad Haas? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Militar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inventator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rachet%C4%83
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Sateliţi artificiali ai 

pământului 

 În marea lor majoritate, sateliții artificiali sunt nave robotice ce orbitează în 

jurul Pământului. Sateliții sunt folosiți pentru un număr mare de scopuri.       

Există sateliți de observare a Pământului civili și militari, sateliți de comunicații, 

sateliți de navigație, sateliți meteorologici și sateliți de cercetare. Stațiile spațiale 

și navele spațiale cu echipaj uman pe orbită sunt, de asemenea, sateliți  

 Primul satelit artificial, Sputnik 1, a fost lansat de U.R.S.S. la 4 octombrie 

1957, de pe cosmodromul Baikonur, Kazahstan. A efectuat 1410 rotații în jurul 

Terrei, timp de 94 de zile, după care a intrat în atmosfera terestră și s-a dezintegrat 

prin ardere. 

 La 3 noiembrie 1957 se lansează satelitul artificial Sputnik 2, care avea la 

bord primul animal viu, căţeluşa Laika, prima ființă vie care a ajuns în spațiu. 

Acest satelit a stat în spațiu 163 de zile, timp în care a efectuat 2370 de rotații 

circumterestre. 

 Primul satelit de comunicații, SCORE (Signal Communications by Orbiting 

Relay Equipment), capabil să stocheze și să transmită mesaje vocale cu ajutorul 

unei benzi magnetice, a fost lansat de S.U.A. în anul 1958. Prima transmisiune 

directă de televiziune, a fost efectuată de satelitul Syncom 3 de la Jocurile 

Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo. 

Stiai că?  Luna este satelitul natural al 

pământului şi este situată la  384.400 de km de 

Terra?  

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Satelit_de_comunica%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_naviga%C8%9Bie_prin_satelit
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Satelit_meteorologic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Satelit_de_cercetare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Bie_spa%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_spa%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1
https://ro.wikipedia.org/wiki/U.R.S.S.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmodromul_Baikonur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kazahstan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Laika
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Satelit_de_comunica%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=SCORE_(satelit)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Band%C4%83_magnetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Syncom_(satelit)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_1964
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_1964
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Ştiai că? 
Sateliții artificiali sunt obiecte create de om, care sunt 
lansate în spațiu și orbitează un corp ceresc. Orbita lor 
trebuie să fie relativ stabilă pe o perioadă mai mare de 
timp pentru a fi consideraţi sateliţi artificiali?  

 Telstar1, lansat de compania AT&T în 1962, a fost unul dintre 

primii sateliți activi pentru comunicații. A transmis primele emisuni de 

televiziune în direct între S.U.A., Europa și Japonia. De asemeni a 

transmis convorbiri telefonice și redarea câtorva sute de stații radio.    

 Astăzi cea mai 

mare construcție aflată 

în spațiu este Stația 

Spațială Internațională, 

care este permanent 

locuită de 3 astronauți și 

orbitează Pământul la o 

altitudine de circa 

350 km. 

 Alte nave spațiale au devenit sateliți artificiali după ce au ajuns 

la destinație (sondele de tipul MRO, aflate în orbita marțiană, sonda 

Cassini (Saturn), Galileo (până în 2003 a orbitat sistemul jovian)  

 La momentul actual pe orbita Pământului sunt plasați 975 de 

sateliţi artificiali funcționali sau nefuncționali. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Telstar_(satelit)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/AT%26T
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radio
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Bia_Spa%C8%9Bial%C4%83_Interna%C8%9Bional%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Bia_Spa%C8%9Bial%C4%83_Interna%C8%9Bional%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MRO&action=edit&redlink=1
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ALTE FUNCŢII ALE SATELIŢILOR 
 

• LOCALIZARE:  Fixarea la bordul sateliţilor din generaţia NOAA şi Tiros-N, a 
sistemelor Argos şi Navstar permite navigarea şi localizarea în scopuri de 
informare sau de securitate. Din anii 90’ reţelele Navstar (douazeci) sunt şi ele 
folosite, în domeniul civic, GPS, Global Positioning System. 

 
• METEOROLOGIE: Primul satelit de observaţie meteorologică Tiros-l, a fost 

lansat în 1960, de SUA. Zece ani mai târziu, în 1970, este înlocuit cu ITOS, apoi 
NOAA, care permite transmiterea informaţiei în timp real (24/24h). 

 
• CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: Din 1958 (Explorer1), se fololsesc sateliţi pentru 

cercetarea: RAZELOR X, ASTRONOMIA GAMMA, OBSERVAREA UV, 
OBSERVAREA INFRAROŞIILOR, ASTRONOMIE, OPTICĂ etc. 

 
• RESURSE TERESTRE: Primul satelit de telecomnicaţii din seria Landsat este 

lansat în anul1972 pentru a servi la cercetarea resurselor minerale, studiul 
culturilor, detectarea poluarii. În 1997 este lansat Earbird1 (PRIMUL SATELIT 
CIVIL DOTAT CU PERFORMANŢE DE SATELIT-SPION MILITAR) 

 
 

 
 

Ştiai că? 
Sateliţii-spion military răspund la numeroase funcţii precum: 
1. Recunoaştere fotografică şi radar 
2. Detectare radar  
3. Ascultare electronic de telecomunicaţii radio/radar. 
4. Impulsuri de aprindere rachete etc 
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“Citeşte pentru a trăi” 

 

 

  

 Asociația “Jamais VU” a implementat  în 

liceul nostru un proiect ce doreşte să 

se axeze pe valorile promovate de sistemul de 

educaţie din ţara noastră şi anume: colaborare, 

implicare şi reponsabilitate. Activităţile 

desfăşurate au menirea de a-i apropia pe 

adolescenţi de literatura dramatică şi de a-i 

familiariza cu tipul de lucru, atmosfera şi 

noţiunile specifice teatrului. 

 

 
 
Activităţile propuse: 

 

1. Ateliere de lectură ce au avut ca teme piese de teatru scrise de: William Shakespeare,  

I. L. Caragiale, Mihail Sebastian, Elise Wilk. 

 În timpul atelierelor s-au inţiat discuţii şi exerciţii ce au avut ca direcţie familiarizarea şi 

deschiderea către universul, temele şi personajele autorilor studiaţi. 

 

2. Spectacole-lectură ca rezultat al atelierelor desfăşurate anterior. În cadrul atelierelor de lectură, 

pe lângă participanţii activi, este permis şi încurajat accesul oricarui elev sau cadru didactic. 

 

3. Spectacol de teatru: 

Vizionarea specolului “Paravan. Două telefoane” de 

Matei Lucaci-Grundberg şi discuţii cu echipa artistică 

având ca teme “Conceperea şi dezvoltarea unui 

spectacol de teatru. De la prima lectură la ultima 

cădere a cortinei.” , “Piesa de teatru vs Spectacolul de 

teatru” , “Pot fi înţeleşi marii dramaturgi? Cum?” 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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 Textele nu sunt alese întâmplător. 

 Pornind de la Shakespeare, un autor 

arhicunoscut, dar prea puţin citit, trecând prin 

Caragiale, care este mai mult decât un “autor 

de bacalaureat”, ajungând la Mihail 

Sebastian,un clasic necunoscut publicului 

larg, care merită să fie adus în prim-planul 

culturii, şi oprindu-ne la Elise Wilk, un 

dramaturg contemporan, care abordează în 

opera ei problemele actuale ale adolescenţilor, 

în general,  şi ale liceenilor, în special, proiectul îşi doreşte să evidenţieze şi să valorifice o 

dramaturgie relevantă şi variată. 

 
 

Dezvoltarea gustului pentru lectură 
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Opinia ta este un drept  

fundamental 

 

 Colaborarea cu Asociația “Salvați copiii” a continuat și în 

acest an și, astfel, în liceul nostru s-a desfășurat în luna noiembrie campania “Opinia ta este un 

drept fundamental”  

 Campania a avut loc în baza protocolului dintre Asociația 

“Salvaţi copii’” şi Ministerul Educaţiei privind derularea în şcoli a 

programului “Şi noi avem drepturi!”. 

 Obiectivul urmărit a fost marcarea 

Zilei Internaţionale a Drepturilor 

Copiilor din 20 noiembrie 2019 prin activi-

tăţi susţinute de profesori împreună cu ele-

vii. 

 Scopul programului “Şi noi avem 

drepturi!” include informarea copiilor în 

vederea conştientizării drepturilor şi  

responsabilităţilor lor, sensibilizarea 

adulţilor cu privire la copil şi drepturile sale, 

sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului şi stimularea 

copiilor şi tinerilor să participle la acţiuni sociale. 

 

Programul “Şi noi avem drepturi!” a avut drept obiective: 

 - educarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi 

şi responsabilităţi; 

 - diseminarea principiilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 - creşterea gradului de respectare a drepturilor copiilor; 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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• implicarea copiilor şi a tinerilor în activităţi 

de educaţie nonformală, prin derularea de sesi-

uni interactive de informare privind drepturile  

copilului; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tema aleasă 

pentru proiect a fost: “Drepturile copilului — noţiuni generale” în 

cadrul căruia au fost prezentate: 

• un scurt istoric al drepturilor copilului, concept şi definiţii,  

• informaţii despre Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului,  

• situaţia drepturilor copilului în România, legile şi instituţiile 

naţionale care asigură respectarea drepturilor copilului în România. 

 

 

 

 

 La proiect au participat elevi din clasele a 

a V-a B si a XI-a E.  

Elevii participanți şi-au spus opiniile pe marginea 

temei abordate şi au participat la activităţile pro-

puse în cadrul temei. 

 Am ales să prezentăm în cadrul articolului 

cele mai sugestive lucrări ale elevilor din clasa a 

V-a B, care evidenţiază viziunea lor despre drepturile copiilor 

 

 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Cufărul cu legende 
 
         Identitatea culturală a fiecărui popor poate fi     
reflectată de miturile şi legendele care l-au însoţit pe tot 
parcursul dezvoltării lui 

LEGENDELE ROMÂNILOR 

Cercetări arheologice efectuate în România, la Schela Cladovei, au scos la 

iveală amulete asemănătoare cu mărțișorul datând de acum cca. 8000 ani. 

Amuletele formate din pietricele vopsite în alb și roșu erau purtate la gât. 

Documentar, mărțișorul a fost atestat pentru prima oară într-o lucrare de-a lui 

Iordache Golescu. Folcloristul Simion Florea Marian presupune că 

în Moldova și Bucovina mărțișorul era compus dintr-o monedă de aur sau de 

argint, prinsă cu ață albă-roșie, și era purtat de copii în jurul gâtului. Fetele 

adolescente purtau și ele mărțișor la gât în primele 12 zile ale lui martie, 

pentru ca mai apoi să îl prindă în păr și să-l păstreze până la sosirea primi-

lor cocori și înflorirea pomilor. La acel moment, fetele își scoteau mărțișorul 

și-l atârnau de creanga unui copac, iar moneda o dădeau pe caș. Aceste 

„ritualuri” asigurau un an productiv  

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schela_Cladovei,_Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amulet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2t
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iordache_Golescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Florea_Marian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cocor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ca%C8%99
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Prin această activitate ne-am dorit ca, împreună 

cu elevii claselor a V-a B şi a XI-a D să real-

izăm felicitări de 1 MARTIE pentru mama.  

 Copiii au fost atenţi la explicaţii, au 

înţeles ce au de făcut şi au trecut la treabă. S-au 

creat echipe de lucru mixte, formate din elevii 

mai mici şi cei mari. Colaborarea, lucrul în 

echipă, sprijinul oferit de elevii mai mari celor 

mici, au avut ca rezultat realizarea unor felic-

itări foarte frumoase. 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Voinicul care a eliberat Soarele 

Un mit povestește cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată preaf-

rumoasă. Dar un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsările 

au încetat să cânte, copiii au uitat de joacă și veselie, și lumea întreagă a 

căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr curajos a 

pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată.     A căutat 

palatul un an încheiat, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. 

Tânărul a învins creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer 

și iarăși a luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii și-au 

recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele 

grele pe care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a 

lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghi-

ocei — vestitori ai primăverii. Se zice că de atunci lumea cinstește memo-

ria tânărului curajos legând cu o ață două flori: una albă, alta roșie. Cu-

loarea roșie simbolizează dragostea pentru frumos și amintește de curajul 

tânărului, iar cea albă simbolizează ghiocelul, prima floare a primăverii 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zmeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghiocel
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 Tinerii de la Asociaţia  ”Be a 
Butterfly” se pregătesc de primăvară! 
 Liceul nostru pune la dispoziţia 
Asociaţiei  tinerilor cu Sindrom Down 
“Be a Buterfly” spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţilor de terapie 
ocupaţională. 
 În această perioadă ei au 
confecţionat marţişoare pe care, mai 
apoi, le-au expus la Muzeul Ţăranului 
Român. 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Centrul de documentare și informare 

spațiu de studiu și cultură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea proiectelor 

la Limba și literatura  

română 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Lecții la Limba latină și  

Vizionări de filme  

istorice, 

Pregătiri pentru  

serbare 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Activităţi desfăşurate în C.D.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuarea  

temelor 

...și mici  

...și mari 
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Activităţi desfăşurate în C.D.I. 

Indiferent de  

vârstă...la fel de 

conștiincioși 
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Activităţi desfăşurate în C.D.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ședința colectivului de redacție a  

revistei liceului 
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… si cititorii... 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 

Munca de echipă 

pentru realizarea 

revistei 
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Activităţi ale elevilor 

 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și-a 

ales bobocii care au câștigat anul acesta 

titlurile de MISS & MISTER. 

 Pentru liceul nostru, acest bal a 

reprezentat o evadare din cotidianul școlar, 

dând frâu liber imaginației. ctivităţi ale eor 

 Repetițiile pentru bal s-au 

desfășurat în sala de sport, în corpul 

B al școlii generale și la CDI-ul din 

cadrul liceului. 

 Emoțiile erau din ce în mai 

mari, repetițile erau deja dublate, 

roluri, melodii, coregrafii învățate și 

zâmbete oferite din plin „desertul 

era pregătit mai rămânea de servit. 

 Reușitele acestui eveniment sunt 

datorate domnului director Mihael 

Mihalcea, doamnei director adj. Ioana 

Iancu, coordonatoarelor proiectului,                        

doamnele Beatrice Ramona Zontea & Anca 

Anghel, organizatoarei Medeea Geantă și 

aceasta, la rândul ei, fostă elevă a liceului, 

cărora le mulțumim pentru sprijin și 

încurajare, dar  și bobocilor participanți.              
 Preselecțiile au avut loc pe data de 

25.09.2018, formându-se 9 perechi de elevi 

foarte talentati si frumosi. 

Autori: Bumbescu Alexandra ,clasa 9E 

              Petre Maria , clasa 9C 

BALUL BOBOCILOR  2018-2019 
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 În culisele Cafenelei Freddo, situată în 

Centrul Vechi, unde a avut loc Balul Bobocilor, 

era forfotă mare: ultimele repetiții pentru 

spectacolul ce urma să înceapă, ultimele probe 

ale ţinutelor, ultimele retoushuri de machiaj .  

 Balul a fost deschis de colegii mai mari, 

aproape absolvenți, care au prezentat numere de 

dans, muzică şi actorie. 

 Cu atmosfera deja încinsă, concurenții au pătruns pe scenă prezentând prima probă, 

defilarea de zi. A urmat cea de-a 2 a probă, proba de talente, unde, plini de naturalețe dar și cu 

mari emoții, concurenții au prezentat numere de dans, cânt, actorie și pantomimă. 

 Proba finală a fost top secret până la desfășurarea acesteia, fiind vorba de proba de cultură 

generală, probă la care toți concurenții s-au descurcat excelent. 

 În aplauzele publicului și în fața aparatelor foto, concurenții au strălucit pe podium, 

simțindu-se vedete adevărate: fetele cu machiaje profesioniste, rochii cât mai finuțe și elegante, iar 

băieții, au fost adevărați cavaleri parfumați. And this was the tree sample. 

 Premiile decernate pentru Mister I & Miss I au fost câștigate de elevii Mario Paraschiv 

și Alina Mirică, Miss II & Mister II au fost acordate elevilor Alexia Moldovan & Rafael Popa, 

locul de Mister & Miss III a fost ocupat de Stavarache Maria & Dima Andrei, iar pentru MISS 

& MISTER POPULARITATE– au fost selectați  elevii Petre Maria & Ținică George. 

 După festivitatea de premiere, fericiți și bucuroși, toţi elevii au încins ringul de dans! 

 Un bal nu reprezintă 

doar distracție și faimă, un 

bal reprezintă  integrare, 

socializare, prietenii, dar și 

formarea unei familii noi, 

plină de tinerețe între 

concurenți și organizatori. 

ale eor 

Activităţi ale elevilor 
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ACând vine vorba despre a 
sărbători cel mai     frumos 
sentiment, românii au parte 
de două zile dedicate iubirii. 
Două zile în care pot face 
declaraţii de dragoste şi pot 
oferi cadouri persoanelor pe 
care le iubesc: celebrul 
Valentine’s Day şi 
românescul Dragobete. 

ctivităţi ale elevilor 

AMulţi aleg să celebreze iubirea 
doar de Sfântul Valentin, 
notorietatea acestei zile fiind 
mult mai mare. Unii îl preferă 
pe Dragobete, amintindu-şi cu 
drag de tradiţiile româneşti, în 
timp ce alţii profită de ambele 
ocazii pentru a face o surpriză 
persoanei dragi 

ctivităţi ale elevilor 

     DOZA DE IUBIRE     

       Autori: Petre Maria şi Petrescu Vladimir  

                                 Clasa: a IX-a C 

ActivDespre Dragobete se spune ca  
a fost fiul babei Dochia, un ta na r 
extrem de chipes  s i pasional, 
fiind considerat cel care oficia î n 
cer „nunta” tuturor animalelor. 
Ulterior, s-a considerat ca  el era 
s i cel care lega relat iile î ntre 
oameni. De aceea Dragobete 
este, î n tradit ia populara , 
ocrotitorul iubirii s i cel care 
aduce noroc î ndra gostit ilor. 

ităţi ale elevilor 

AValentine’s Day este o sa rba toare 

conturata  î n jului Sfa ntului Valentin, un 

preot roman care oficia ca sa torii î n 

secret, fiind din aceasta  cauza  î nchis de 

ca tre î mpa ratul Claudius al II-lea. 

Pentru ca  a refuzat sa  renunt e la 

cres tinism, preotul a fost executat î n 14 

februarie 269 sau 270. I n anul 496 a 

fost sanctificat s i considerat de atunci 

protectorul iubirii s i al î ndra gostit ilor. 

Activităţi ale elevilor 

Valentine’s Day Vs. Dragobete 
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ZILELE  IUBIRII LA “BLAGA” 

 Pentru ca  luna februarie este luna iubirii, organizatorii proiectului 
“Doza de iubire” s i-au dorit sa  vina  î n ajutorul celor î ndra gostit i pentru  

a-i ajuta sa -s i exprime sentimentele. 
Colegii nos trii au luat î n serios provocarea s i au ra spuns except ional, 
dedica nd mesaje de iubire s i apreciere prietenilor, colegilor s i chiar 

profesorilor. 
Organizatorii au confect ionat 3 “cutii ale iubirii”, care au fost plasate pe 

fiecare etaj al liceului, s i î n care elevii doritori au la sat mesajele de 
dragoste 

Vineri, 22.02.2019, î n sala 3, cutiile au fost deschise, iar mai apoi, prin 
stat ia radio a liceului, mesajele de dragoste ale fieca ruia au fost citite.  

 
 “Doza de iubire“, a fost un proiect excelent și a fost conceput  
pentru a da frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor faţă de prieteni,  

colegi şi profesori.ăţi ale elevilor 

Activităţi ale elevilor 
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CĂLĂTOR PRIN ȚARA MEA 

      

Împreuna cu domnul profesor Cucu Adrian, am pornit,  în perioada 14-15 octombrie, într-o 

excursie la Bu;teni. Ne-am  cazat la  “Casa prieteniei”, un loc foarte primitor, cu gazde foarte 

draguţe care au avut grijă permanent de noi.   

O mică descriere făcută de un elev participant la excursie: 

„Casa prieteniei, este locul unde  ne-am  desprins de viața cotidiană, unde ne-am petrecut mai 

mult timp în natură, şi unde, alături de prieteni, am descoperit frumuseţile Buşteniului într-un 

mod special şi de neuitat.”   

 

 

Excursia a fost pentru noi o adevarată bucurie!  

Am cunoscut oameni noi şi ne-am distrat împreună cu aceştia de-a lungul excursiei. 

Curioşi să vedem frumuseţile Buşteniului,  am pornit în drumeţii, începând chiar cu pădurea de 

lânga cabana, care duce spre Mânăstirea Caraiman . 

 

 

Casa Prieteniei din interior. 

Activităţi ale elevilor 

Autor: Petre Maria, clasa  a IX-a C 
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Cu toţii am profitat de vremea        

frumoasă,  am făcut poze împreună, 

creându-ne amintiri frumoase pentru 

mai târziu... 

Excursia a fost organizată foarte bine,  

s-au legat noi prietenii, iar distracţia a fost  

pe cinste!  

Activităţi ale elevilor 

Răsăritul soarelui ne-a minunat pe toţi 

cu razele sale care apăreau printre   

munţii înalţi. 

Apusul, care săruta vârful muntelui,      

formând un spectacol de culori calde,   

tomnatice 
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Pe 30 martie stingem lumina, de Ora Pământului! 
 

 Ora Pământului este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie. 

În acest an, vom putea ajuta la economisirea energiei electrice pe 30 martie, de la ora 20.30, la ora 

21.30, ora României  

 Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale 

timp de o oră. 

 Puteți participa simplu, fără să stați pe întuneric: stingeți luminile în încăperile unde nu se 

află nimeni, închideți calculatorul, monitorul, imprimanta, aparatura electrocasnică pe care puteți 

să nu o folosiți timp de o oră (robot de bucătărie, mixer, maşina de spălat, uscătorul de rufe, fierul 

de călcat, maşina de spălat vase, aspiratorul, plita de gătit, cuptorul cu microunde). 

 

 Earth Hour a pornit în 2007, când peste 2.2 milioane de oameni și 2000 de sedii de com-

panii din Sydney au stins luminile pentru o oră, din nevoia de a atrage atenția, la nivel global, 

asupra problemei schimbărilor climatice. După eveniment, s-a estimat că a scăzut consumul de 

energie electrică între 2,1% și 10,2%. De atunci, oameni din peste 7.000 de orașe din mai mult de 

180 de țări s-au alăturat acestei mișcări de mediu, pentru a arăta că doresc mai multă determinare 

și acțiuni concrete din partea decidenților în adresarea problemelor din ce în ce mai acute de me-

diu. 

ŞTIAŢI CĂ... 
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  Din 2011, Earth Hour a intrat în etapa: 

    ”Mai mult decât o oră pentru planetă” (Beyond the Hour).  

 Astfel, pe lângă gestul simbolic de a stinge lumina, oa-

menii au început să se implice în acțiuni de mediu în fiecare zi, 

să-și schimbe comportamentul, pentru a avea un impact mai mic 

asupra naturii.                           

 România participă din 2009 la acestă acțiune. Primele oraşe care au participat la acţiune au 

fost: Botoșani, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sfântu Gheorghe, Târgoviște, 

Timișoara și Tulcea, dar de la an, la an, numărul orașelor participante a crescut. 

 În 2018, în România, la ora 20.31, consumul de energie electrică a fost de 8.663 MW, iar 

după ora 20.45, consumul a scăzut spre 8.400 MW, apoi în interiorul Orei Pământului au fost 

consemnate şi valori sub 8.300 MW. La final, la ora 21.30, consumul a ajuns la valoarea de 8.098 

MW, arată datele Transelectrica. A rezultat o scădere a consumului de circa 600 MW, fără nici un 

efort din partea populației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

1. Ora pământului: https://biodiversitateagrosilvica.ro/ora-pamantului/ 

2. Cercetaşii României: http://scout.ro/ 

3.Foto preluate de pe internet: https://www.google.com/search?

q=ora+pamantului+2019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9_ZCpsIvhAhWHmIs

KHf36D00Q_AUIDigB&biw=1289&bih=671#imgrc=geMCFCs-Chqj0M: 

 

 

Ora Pământului 
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ŞTIAŢI CĂ... 

                      14  MARTIE          
    ZIUA MONDIALĂ A NUMĂRULUI PI 

 

Teoria Numărului PI a schimbat lumea matematicii 
 
Care este valoarea lui PI? 

 Numărul PI este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferinţa 

şi diametrul oricărui cerc, într-un spaţiu euclidian, iar simbolulul π {pi} a fost propus pentru pri-

ma oară de matematicianul galez William Jones, în 1706, şi derivă din abrevierea cuvântului 

"perimetru". 

Valoarea lui Pi este egală aproximativ cu 3,14159, în notaţia zecimală obişnuită, constanta 

fiind una dintre cele mai importante din matematică şi fizică şi numeroase formule din ma-

tematică, inginerie sau alte ştiinţe implică folosirea lui. 

Fascinaţia savanţilor pentru numărul Pi provine din faptul că raportul dintre cele mai sim-

ple cantităţi măsurabile ale cercului - circumferinţa şi diametrul - produc un număr iraţional, care 

după virgulă continuă la infinit, generând o secvenţă de zecimale care nu se repetă şi nu formează 

niciun tipar. 

 

Încercările matematicienilor: 

De-a lungul timpului, matematicienii au încercat să identifice tot mai multe zecimale ale 

numărului Pi şi de la Arhimede, care a descoperit primele două zecimale, în secolul al III-lea î.Ch, 

Pi are în prezent 13,3 trilioane de zecimale cunoscute, acest rezultat fiind anunţat online, în oc-

tombrie 2014, de un savant anonim, care foloseşte pe internet pseudonimul Houkouonchi. 

 

Metaforă a matematicii... 

Pi a devenit un veritabil simbol cultural, o metaforă pentru misterele matematicii, care a 

inspirat propriul său gen literar, în pilish lungimea cuvintelor dintr-o propoziţie este determinată 

de zecimalele lui Pi, a fost celebrat şi în muzică, într-un film regizat de Darren Aronofsky sau de 

un parfum al Casei Givenchy. 

Constanta Pi este şi sursă de inspiraţie pentru competiţii, în cadrul cărora participanţii 

trebuie să recite din memorie cât mai multe zecimale ale numărului şi s-au stabilit şi recorduri. 

Japonezul Akira Haraguchi, în vârstă de 69 de ani, a devenit o legendă între maeştrii memorării, 

după ce a recitat în public 111.700 de zecimale ale celebtrului numări Pi, în 16 ore şi 30 de mi-

nute. 
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