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untem în societatea unui bing-bang 

Smultidisciplinar. Pot dialoga două 

discipline foarte diferite precum 

limba şi literatura română,  şi fizica? Putem crea o 

„punte de legătură” între aceste discipline? Despre 

geneza şi evoluţia Universului, despre spaţiu şi 

timp şi diversele fenomene fizice au vorbit atâţia 

scriitori în operele sale! 

 Blaga spunea: „Se pare că românul a luat în 

arendă natura, cu atâta patimă artistică o 

exploatează”. S-a spus nu doar o dată că Eminescu, 

Enescu, Brâncuşi, prin viziunea lor asupra lumii, 

sunt fizicieni până în măduva oaselor. Marii artişti 

au fost pătrunşi de o curiozitate organică de a 

descifra secretele universului şi fără a fi oameni de 

ştiinţă, au cunoscut şi au aplicat în operele lor teorii 

ştiinţifice. Spune Solomon Marcus într-o carte 

numită ,,Întâlnirea extremelor”: „Eminescu nu a 

avut niciun moment intenţia de a deveni 

matematician, fizician, chimist sau biolog. El nu a 

făcut decât să dea curs imensei sale mirări în faţa 

lumii şi a făcut un efort considerabil de a înţelege 

măcar o părticică din tainele universului."   

 Literatura şi fizica sunt două 

domenii  deschise  spre  toate  

orizonturile cunoaşterii. Chiar de la 

începuturile sale, fizica s-a înfrăţit cu 

m a t e m a t i c a  ş i  f i l o z o f i a ,  c u  

astronomia, cu biologia şi chiar cu 

literatura şi artele.  

 Ambele discipline explorează 

infinitul (cu mijloacele specifice) şi 

caută să găsească soluţii la cele mai 

stringente şi complicate probleme cu 

care se confruntă omenirea. Literatura 

poate ajuta pe elevi să ajungă la 

înţelegerea unor complicate noţiuni 

ale fizicii?  Suntem siguri că da! 
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Editorial Director: Prof. Stan Niculina luzia este percepţia falsă a unui obiect. Totuşi, Ipercepţiile eronate sunt considerate iluzii numai 

dacă sunt valabile pentru un număr foarte mare de 

indivizi. 

În cele ce urmează,  ne vom apleca asupra a două 

iluzii optice. Fiecare dintre aceste figuri pare destul 

de real pe hârtie, dar pur și simplu nu poate exista în 

lumea fizică. 

Iluzia optică: „ “Triunghiul imposibil al lui Penrose

Sursa:    scientia.ro

                                       Cristea Nicola cls. a IX-a

                                       Bichir Maria cls. a IX-a
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Liceul Agricol Armăşeşti 

(Imagine de arhivă). Corpul B şi 

construcţiile anexe ridicate între 

anii 1937-1940

,, ”Trident clasic imposibil
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reme de peste 100 de ani pe porţile acestui 

Vprestigios lăcaş de cultură au trecut mii şi 

mii de absolvenţi, purtând cu ei nu doar 

suma cunoştinţelor însuşite aici, ci mai ales un 

evantai de deprinderi de muncă şi viaţă, sădite prin 

truda a numeroase generaţii de dascăli. 

 

 Şcoala a fost ctitorită între anii 1883-1885 de 

filantropul IORDACHE  ZOSSIMA, coborâtor 

dintr-o familie de boieri fanarioţi cu mari rosturi în 

istoria Ţării Româneşti, el însuşi ajungând în 1848 

secretar al mitropolitului Neofit, preşedintele 

g u v e r n u l u i  r e v o l u ţ i o n a r  p r o v i z o r i u .                    

şcoală model, școală  de gradul al II-lea", care urma 

să pregătească "maeştri şi maestre pentru şcolile 

agricole de gradul I. De-a lungul existenţei sale 

centenare şcoala şi-a schimbat denumirea şi 

domeniul de pregătire al elevilor în funcţie de 

perioada parcursă, după cum urmează:

· 1889-1892 Şcoala de industrie şi agricultură 

"Iordache Zossima".  

· 1892-1894 Şcoala practică mixtă de 

agricultură, meserii şi gospodărie casnică.

· 1894-1902 Şcoala practică de agricultură şi 

meserii.

· 1902-1906  Şcoala mixtă inferioară de 

agricultură şi meserii. Observaţie: până în 

acest ultim an şcoala a funcţionat cu două 

"divizii" de elevi, una de băieţi şi una de fete, 

iar după această dată divizia de fete a fost 

desfiinţată.

· 1906-1932 Şcoala inferioară de agricultură şi 

meserii. Observaţie: în anul 1927 a fost 

construită brutăria şi anexele iar în anul 1929 

uzina electrică.

· 1932-1943   Şcoala agricolă de gradul al II-

lea.

· 1943-1956 Şcoala specială C.A.M. sau 

Şcoala practică de agricultură.

După terminarea 

construcţiei localul a 

fost donat 

Ministerului 

Agriculturii, 

Comerţului, Industriei 

şi Domeniilor în 

1885,pentru care s-a 

emis Decret Regal la 

27.03.1887, la această 

donaţie adăugându-se 

350 ha teren arabil   

şi păşuni, o vie lângă Mănăstirea Văcăreşti precum şi 

100.000 lei pentru întreţinerea a 240 de elevi şi 

construirea unui cămin.

        Înfiinţarea acestei vechi instituţii şcolare la 

15.09.1889 (a treia din ţară, în ordine cronologică 

după cea de la Strehareţ - Olt 1883 şi Panceşti,

Dragomireşti-Neamţ 1885) s-a realizat pe baza Legii 

Învăţământului din martie 1882 ca "prima 
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· 1956-1960 Şcoala profesională de industrie 

alimentară. Observaţie: în anul 1956 s-a 

început construirea etajului al II-lea iar în 

1957 a fost construit depozitul de 

carburanţi.

· 1960-1967 Şcoală tehnică I şi Şcoală 

profesională II şi III.

· 1967-1975 Şcoală profesională de mecanici 

agricoli şi sudori.

· 1975-1990 Liceu agroindustrial.

· 1990- Grup Şcolar Agricol, în prezent 

Liceul Tehnologic "IORDACHE 

ZOSSIMA".

 Din 1995, Liceul Tehnologic “Iordache 

Zossima” din comuna Armăşeşti a fost cuprins în 

Programul de Reformă a Învăţământului 

Profesional şi Tehnic Phare-VET RO 9405, familia 

ocupaţională "Agricultură", devenind una dintre 

cele 75 de şcoli din ţară care au pus bazele noii 

structuri a învăţământului profesional.

Ce mi-au povestit copacii

Mergând pe stradă, adesea nu observăm splendoarea 

verdelui ce ne înconjoară şi închidem ochii la daunele cauzate de 

activităţile umane.

Ceea ce pentru maturi este un simplu copac, pentru copii 

poate fi o împărăţie întreagă a basmelor. Ei au un instinct natural, 

un dar înnăscut de a percepe frumuseţea naturii dincolo de 

imaginile pe care le vedem noi. 

 Creând o lume fantastică, copiii încearcă prin poveştile 

lor să atingă sufletele şi mintea adulţilor pentru a le arăta ce 

înseamnă cu adevărat viaţa.

 Adulţii deseori sunt prea copleşiţi de problemele zilnice, 

încât uită ceea ce este important. 

Sunt prea interesaţi de scopul lor de viaţă de cele 

mai multe ori echivalent cu o carieră, un salariu bun, o 

casă, o familie.

 Însă la ce ne folosesc toate acestea, dacă nu avem 

o lume sănătoasă şi protejată în care să ne bucurăm de 

ele. În poveştile lor, copiii oferă soluţii pentru una dintre 

cele mai dificile sarcini ale omului modern care este 

aceea de a menţine un mediu curat şi sigur pe Pământ. 

Soluţiile pe care le căutăm se regăsesc în inimile 

noastre ale  copiilor, în modul nostru de a ne exprima 

dragostea pentru copaci, pentru aerul curat în care ne 

place să se jucăm şi să ne plimbăm...

                          Lazăr Mariana Claudia, cls. a x-a S

Amintiri
           Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine : tu sau viaţa? Eu 

voi spune viaţa, dar tu te vei supăra dar fără  să-ţi dai seama că  pentru mine tu 

eşti viaţa.

           Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult 

însemni pentru mine.

           Soarele nu ar fi portocaliu, marea nu ar fi albastră, eu nu aş fi fericită 

dacă nu ai fi tu.

           Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată 

ziua.

          Într-o noapte o stea m-a întrebat :

- De ce nu îl laşi dacă te face să plângi? 

 Dacă aş fi o lacrimă în ochii tăi m-aş rostogoli pe 

obraz să-ţi ating buzele. Dacă tu ai fi o lacrimă în ochii 

mei nu aş mai plânge niciodată de frică să nu te pierd. 

Pentru a trăi am nevoie de bătai de inimă; pentru asta am 

nevoie de o inimă, pentru o inimă am nevoie de fericire, 

pentru fericire am nevoie de TINE! 

 Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă 

frumoasă m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge 

în braţe şi aş spune UITE  ASTA!

 Ai vrea să cred să pot visa să te aduc de partea 

mea, aş vrea ca timpul să-l opresc să-ţi spun de fapt cât te 

iubesc. Te iubesc ca-n prima zi când razele de soare 

cădeau uşor purtate de vânt asupra noastră pe pământ. 

Te iubesc, te voi iubi şi chiar dacă soarta ne va 

despărţi, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă într-o 

stea! 

Negru Marina Gabriela, cls. a x-a S

Ştiaţi că...   

De curând oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că 

fulgerul reprezintă cel mai important furnizor de azot. 

Cu prilejul fiecărei furtuni, Pământul primeşte în dar o 

uriaşă cantitate de azot. Potrivit datelor statistice, pe 

globul pământesc au loc, în fiecare zi, un număr de 

44.000 de furtuni. S-a calculat că, de pe urma lor, se 

obţin anual, în medie, 100 milioane tone de azot!
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r o i e c t u l  ” B ă r ă g a n  I a l o m i ț e a n  -

Peuromodele pentru viitor” răspunde

nevoii de a îmbunătăți nivelul de

pregătire practică a 45 elevi din liceul nostru.

Proiectul  se derulează prin programul

Erasmus+ care este programul UE în domeniile

educației, formării, tineretului și sportului pentru

perioada 2014-2020.

Educația, formarea, tineretul și sportul pot

avea o contribuție majoră la abordarea

schimbărilor socioeconomice, principalele

provocări cu care Europa se va confrunta până la

sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a

agendei de politici europene pentru  creștere

economică, locuri de muncă, echitate și

incluziune socială. În acest sens 20 de elevi  din

clasa a X-a cu profilul servicii au mers în Spania

Î
n clasa a-X-a  am fost anunțați că vom

putea efectua stagiul de pregătire

practică în orașul Granada din Spania, pe durata a

21 de zile. Se vedea o emoție destul de mare pe

chipurile noastre și în același timp o fericire fără

margini că vom pleca într-o țară frumoasă, cu

puternice tradiții culturale și mai ales istorice.

Zilele treceau din ce în ce mai greu și am

ajuns în faza în care trebuia să dăm probele pentru

selecție, astfel încât niciunul dintre noi nu era

sigur dacă o să fie acceptat pentru deplasare. Am

fost foarte fericiți când am aflat că am fost admiși și

că vom participa noi 20 de elevi, împreună cu 2

profesori însoțitori și doamna Director. Am

început să aflăm din ce în ce mai multe detalii

despre plecare, am aflat data, ora zborului și tot ce

trebuia să spunem acasă părinților .

Plecarea a fost în 23 iunie 2019 la ora 4 din

fața liceului nostru. Pe 22 iunie 2019 înainte de

plecare, am vorbit pe grupul de WhatsApp al

clasei, ce trebuie să ne punem în bagaje,

întrebându-ne cum o să  fie acolo, iar unii  dintre

noi chiar nu au putut dormi de emoții

După un timp de așteptare a fost afișată

cursa noastră de Malaga-Spania și imediat ne-am

așezat la o coadă destul de mare pentru check-in.

Am ajuns în final la poarta pentru verificări ale

bagajelor de mână unde am așteptat puțin din

cauza unei procure dar am trecut peste și în mare

grabă (nici nu am simțit cum a trecut timpul

așteptând)  ne-am deplasat cu un autobuz spre

avion. Am urcat în avion  unde ne-am așezat

fiecare la locul său și am așteptat momentul

decolării.

(

(Continuare în pagina 5)

Plecarea de pe aeroport

.   Dimineața, pe 23 iunie 2019,

pregătiți pentru plecare,  ne-am luat la revedere de

la părinții sau de la rudele care ne-au însoțițit până

la liceu și ne-am deplasat cu microbuzul către

aeroport. Am ajuns la Aeroportul Henri Coandă,

am lăsat bagajele în zona de intrare și am așteptat

plini de emoție afișarea pe panourile electronice  a

cursei  noastre.

Totul se schimbă în  afară  de nevoia
noastră  de copilărie

,,Darurile  minunate ale vieţii…”
(Selecţie de expresii)

Viaţa este şi uşoară şi grea. Când simţim că nu

are nici un rost, trebuie să ne gândim la cei ce mai au

doar o zi de trăit…când ne e greu, ne dorim să

murim…dar trebuie să ne gândim că alţii ar da orice să

trăiască.

Viaţa trebuie trăită!

Viaţa trebuie să o iubim, dar şi pe cei ce ne ajută

să trecem prin ea.

„Totul se schimbă  afară  de nevoia noastră  de

copilărie”.

Totul în viaţă  este trecător, dar amintirile

rămân, fie dureroase, fie frumoase.

Trebuie să ştii să  lupţi pentru a obţine ce-ţi

doreşti, dar niciodată să nu uiţi de unde ai plecat.

Copilăria reprezintă cel mai frumos capitol al

vieţii  şi cel mai nevinovat.

Ca să rezişti în viaţă trebuie să ai minte de

Dumnezeu şi suflet de copil, deoarece aşa va fi mult mai

bine.

În copilărie, nu ţii cont de rele sau de bune, nu

realizezi necazurile familiei, şi ştii doar un singur lucru:

că vrei te joci.

Inocenţa copilăriei, cred eu, este ceva minunat,

încântător şi fermecător.

Chiar şi acum, adolescenţi fiind, adoptăm

câteodată  „faţa” inocentă a copilăriei.

Copilăria, deci, înseamnă fericire şi din aceasta

cauză, consider că, acel ”copil” rămâne în noi, niciodată

uitând copilăria.

Părerea mea este că, fiecare persoană ar trebui să

adopte această „faţă” inocentă a copilăriei, deoarece asta

îi va ajuta să uite măcar o parte a necazurilor.

O componentă importantă a vieţii noastre o

constituie familia.

„Nicăieri nu poate fi omul mai fericit decât în mijlocul

familiei sale”.

Familia reprezintă  un „tablou mirific” al vieţii

fiecăruia.

Orice ai spune şi orice ai face, nu poţi uita de

familie şi oriunde te-ai duce îi vei simţi dorul.

Este dureros să vezi cum alţi copii suferă şi n-au

părinţii aproape, să-i ajute cu sfaturi şi cu căldura

sufletului lor…

În familie trebuie să-ţi ajuţi foarte mult rudele,

pentru că trebuie să te gândeşti că şi ei la rândul lor te-au

ajutat pe tine.

Familia este alcătuită numai din persoane dragi

şi dacă ai o prietenă/un prieten şi îl/o consideri soră sau

frate, asta înseamnă că îl/o iubeşti foarte mult.

În mijlocul familiei te simţi protejat, răsfăţat şi

alintat.

Nimeni nu poate avea grijă mai mare de tine,

decât familia, nimeni nu-ţi poate spune prin tot ce ai

trecut decât familia, nimeni nu te cunoaşte mai bine şi

nimeni nu te iubeşte mai mult decât familia.

Cuvântul „familie” evocă multă iubire şi multe

emoţii, acestea fiind un aspect permanent  al vieţii

noastre.

Emoţiile pot fi şi bune şi rele…dar de ce să nu

facem în aşa fel să fie bun şi ca bucuria, mulţumirea,

fericirea, entuziasmul, încrederea, curajul, să  facă parte

mereu din emoţiile noastre.

***Iubiţi-vă familia, trecutul şi prezentul…iubiţi-vă

viaţa…!***

Lazăr Mariana Claudia, cls. a-X-a S

Ştiaţi că...?
Oxidul de carbon se mai numeşte şi gazul perfid?

Este un gaz fără gust, fără miros şi fără culoare, fapt pentru care nu poate fi depistat cu

ajutorul organelor noastre de simţ. Oxidul de carbon rezultă din arderile incomplete

sau din cauza unei cantităţi insuficiente de oxigen. Cea mai mare cantitate de CO este

produsă de autovehicule. În cazul unor concentraţii foarte mici de CO în aerul poluat

acesta pătrunde în plamâni şi de acolo în sânge, se combină rapid cu hemoglobina

sustrăgând-o combinării sale normale cu oxigenul. Din această cauză apar fenomene

de lipsă de oxigen. Intoxicaţia acută cu CO este foarte rară. Totuşi, ea se întâlneşte

uneori în anumite medii de muncă  şi numai accidental în mediul de viaţă al omului.
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(Continuare din pag.4)

 Zborul a durat 4 ore și 30 de minute și a fost 

ușor, fară să intrăm în zone cu turbulențe 

atmosferice. Aterizarea în schimb pe Aeroportul 

din Malaga a fost puțin cam dură, dar am trecut 

peste acest moment aplaudând cu toții faptul că am 

ajuns cu bine! 

 

A urmat apoi verificarea actelor  la Poliția 

de frontieră din aeroportul din Malaga iar după 

aceea am mers să ne ridicăm bagajele.  La ieșirea 

din aeroport am fost asteptați de un domn care ne-a 

condus la autocarul nostru în care a mai urcat încă o 

grupă de elevi din Arad. 

Pe tot timpul transportului din Malaga spre 

Granada am discutat cu colegii despre cum a fost 

zborul, ce vedeam în zonele pe care le traversam și 

ne uitam la colegii din Arad întrebându-ne ce 

profil școlar au, ce an sunt (am uitat să mentionez 

că tot drumul am fost cu toții în același avion dar nu 

știam că vom participa la un proiect asemănător în 

aceeași zonă).         

Când am ajuns în Granada am fost așteptați 

de un reprezentant de la Centrul de pregătire 

(M.E.P. Europrojects Granada, S.L.) care ne-a arătat 

apartamentele în care vom sta și ne-a explicat ce 

trebuie să facem. 

 

Ne-am cazat în camere, unde totul era 

confortabil și am început fiecare să îi sunăm pe cei 

dragi din țară și să le spunem că totul este în regulă. 

Am început să ne așezăm bagajele, am fost instruiți 

de către profesorii însoțitori cum trebuie să ne 

comportăm pe acolo. Apoi am fost lăsați pentru a 

ne acomoda câteva ore cu noua locație după care 

am mers la masă în apropiere și în final această 

primă seară în Spania a fost una foarte plăcută și 

liniștită.

,, ”, locul unde am La Crême Cafe-Gastrobar

mâncat mai multe zile.

 

 

            Lazăr  Mariana  Claudia cls. a X-a

                                ( Continuare în pag. 6)

Aeroportul din Malaga

Râul Genil-Granada

 Window Concept Phone arată absolut 

uimitor. Este un concept de telefon mobil 

transparent, subțire și cu adevărat transparent.

 Cel mai tare lucru la acest dispozitiv este că 

ecranul transparent imită de fapt vremea. Dacă este 

o zi însorită, afișajul de pe Window Concept Phone 

este clar. Dacă plouă, afișajul va afișa picături de 

apă pe el. În zilele reci, telefonul pare că este 

acoperit de îngheț.

Conceptul  de  telefon  flexibil  și  pliabil  Kyocera

 Telefonul  concept  pl iabi l  Kyocera 

încorporează un ecran flexibil, schimbându-și 

forma în ceva care seamănă cu un portofel.

Telefon  LG  Flutter  Concept
 LG Flutter va avea ocazia să fie prezentat 

într-un viitor. Dispozitivul se deschide ca 

unevantai, așa cum puteți vedea în imagine și are 

un ecran tactil flexibil care se derulează radial.

Roboți în spațiu și la locul de muncă

 NASA trimite deja roboți de diferite forme 

și dimensiuni în spațiu. Pe măsură ce tehnologia 

progresează, acest lucru are sens. Roboții nu au 

nevoie de oxigen pentru a respira sau de mâncare 

pentru a mânca și pot fi plini de senzori pentru a 

trimite datele înapoi pe Pământ. 

 Același lucru se aplică la locul de muncă. 

Roboții își pot asuma slujbele mai dificile, 

periculoase și plictisitoare. 

                                               Grigore Ionel, cls. a X-a
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Stâncile Afroditei

(Continuare din pag.5)

Spania��locul unde am trăit o experiență 

de neuitat  

lecarea din țară a fost cea mai grea doarece era Ppentru prima dată când părăseam țara, pentru 

prima dată când urcam într-un avion și ca atare am 

avut foarte mari emoții. La momentul plecării 

încercam să-mi dau seama cum o să arate zona în 

care mergem, cum or să fie oamenii de acolo și cât 

de bine o să ne integrăm printre ei.  După ce am 

aterizat  am văzut frumusețea acestei lumi noi, un 

loc unde totul era diferit față de unde noi veneam, o 

altă față a lumii în care trăim, cu oameni care au 

stiluri de viață și obiceiuri diferite dar și un mod de 

a comunica, socializa și de a percepe problemele 

diferit. 

 Mâncarea de acolo era diferită de cea de 

acasă, iar colegii mei nu o considerau destul de 

bună. Deși diferențele față de țara noastă erau 

destul de mari, am reușit să ne acomodăm și, după 3 

săptămâni,  momentul  plecării s-a simțit deoarece 

începusem să ne obișnuim cu oamenii și cu modul 

lor de viață. 

 La locul unde am făcut  practica i-am 

întâlnit pe Remus și Laura, ei prezentându-ne ce o 

să facem în perioada de pregătire practică și 

teoretică, precum și programul excursiilor.  

     

       Prima zi la locul de practică 

 

  În a doua zi am mers la locul de practică 

unde gazdele noastre ne-au prezentat ce obicetive 

are programul M.E.P. Europroject S.L., care sunt  

țintele sale și orarul de desfășurare pe zile și ore. De 

asemenea ne-a fost prezentat și calendarul vizitelor 

în Granada și în alte orașe din Spania.

 

 A fost un moment plăcut pentru că s-au 

schimbat impresii, am vorbit fiecare despre 

gândurile noastre, despre ce așteptări avem și ce ne 

propunem să realizăm pe perioada acestui stagiu 

de practică.

 

 

    

      

 În fiecare zi aveam un program de practică 

unde trebuia să lucrăm în domeniul economic, 

adică să facem facturi și planul de afaceri.  

(Continuare din pag.10)
 Festivitatea de închidere a fost una 

emoționantă. Fiecare dintre noi ne-am spus 

gândurile, impresiile, ce ne-a plăcut mai mult și ce 

experiențe am dobândit. 

 Ne-am despărțit de Granada cu părere de 

rău că am lăsat în urmă locuri minunate, cu o 

istorie și cu oameni deosebiți.

Elevii  de  astăzi�  specialiștii  de  mâine

 

 Liceul  noastru a găzduit în acest an 

activități extrașcolare destul de interesante care au 

avut ca scop formarea elevilor în domenii cum ar fi 

apicultura și antreprenoriatul. Prezentarea 

tematică a urmărit să orienteze elevii în carieră, 

prin Laboratorul de Antreprenoriat – accesare 

fonduri europene, care este parte a programului 

naţional „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru 

dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii” .

 Aceste cursuri s-au desfășurat cu ajutorul 

suportului financiar, tehnic și educativ al 

Fundației World Vision. Doamna formator Erciu 

Maria a asigurat pregătirea elevilor în domeniul 

antreprenorial iar domnul Georgescu Nicolae s-a 

ocupat cu formarea cursanților în domeniul 

apicultură. 

 La cursul de apicultură am învățat cum să 

avem grijă de familiile de albine, cum să le hrănim, 

cum să le tratăm și să le pregătim de iernare. 

 La cursul de antreprenoriat am învățat cum 

să ne înființăm propria noastă firmă, cum să ne 

facem planul de afaceri, cum să ne alegem 

angajatorii și să ne facem remarcați pe piața 

muncii. Cursanții au fost din liceele Urziceni și 

Fierbinți sau absolvenții, aceștia fiind interesați de 

a forma o afacere și o pregătire în domeniile mai 

sus menționate. 

 În încheiere, fiecare elev participant a 

răspuns în scris la un exerciţiu – „Viaţa mea cu 

50.000 euro”. De la vis la realitate nu e o cale atât de 

lungă, iar elevii celor doua licee tehnologice au 

aspiraţii mari, pe care cu siguranţă acum le pot 

a t i n g e  m u l t  m a i  u ş o r .  L a b o r a t o r u l  d e 

Antreprenoriat vine în sprijinul liceenilor cu 

scopul de a le facilita accesul la informaţie şi de a le 

arăta noi oportunităţi. Este un bun prilej pentru cei 

care urmează un liceu cu profil tehnologic să afle 

cum pot pune bazele propriei afaceri.

 Atmosfera de la cursuri a fost destinsă și 

plăcută, fiecare cursant fiind interesat să afle cât 

mai multe cunoștințe referitoare la problematica 

abordată.

                        Lazăr  Mariana  Claudia cls. a X-a

                        Bănică George Adrian cls. a X-a
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(Continuare din pag.6)

Andaluzia, ținutul de 

poveste
borul cu avionul a fost foarte frumos Zdeoarece a fost dimineața și am putut 

survola câteva țări, precum și Marea Adriatică și 

Marea Mediterană. Pentru mine a fost prima oară 

când am zburat cu avionul dar pot spune ca nu am 

avut emoții deloc. Locul de cazare a fost unul 

deosebit frumos deoarece balconul era pe partea 

cu râul Genil. Granada era un oraș liniștit, nu 

foarte aglomerat dar foarte frumos. 

În primele zile de practică am mers prin 

magazine și am observat  diferențele între 

produsele spaniole și produsele din România, cum 

ar fi: diferențele  de preț, modul de aranjare pe raft, 

ce culori folosesc ca să atragă clienții, etc. Am mai 

vizitat și Mall-ul Nevada care este foarte mare și 

unde  găsești toate brandurile la prețuri 

acceptabile.

În Granada am vizitat diverse obiective 

turistice, dar mie personal mi-a plăcut cel mai mult 

Catedrala Catolică Santa María de la Encarnación, 

unde sculpturile și picturile sunt uimitoare. 

Alte mănăstiri   vizitate,  destul de 

interesante, unice prin construcție și interioarele 

lor, au fost San Jeronimo și Cartuja.

Un loc interesant în apropierea Granadei 

este Aquaola Water Park, ce are un bazin foarte 

mare, dotat cu o instalație ce poate produce valuri 

artificiale. În incinta parcului sunt multe topogane 

de lungimi diferite și diferențe mari de nivel, unde 

am petrecut clipe de neuitat.

Am mai vizitat și Muzeul de Științe 

(Parque de las Ciencias) unde am și făcut poze 

lângă statuia marelui fizician Albert Einstein. 

Primul loc  vizitat din incintă  a  fost  sala Biosfera.

Arată ca un loc de joacă, foarte colorat, cu 

luminițe, sunete și butoane. Este exact genul de 

prezentări  și  recuzite   care  ne-ar  fi ajutat   enorm

                      (Continuare în pag. 8)

San Jeronimo

Mănăstirea  Cartuja

(Continuare din pag.9)
Mă şi mir, de unde atâta verdeață, gândindu-te că 

străduțele sunt înguste, că un copac plantat ar 

ocupa jumătate din lățime. Nici nu a mai contat că 

afară erau peste 40° la umbră şi se topea asfaltul și 

am continuat să mergem pe străduțele mici și pline 

cu turiști. Noroc că în Cordoba se foloseşte mai 

mult piatra.

 Ultimul oraș vizitat a fost Sevilia. Aici este 

locul în care s-au născut împarații romani Traian și 

Hadrian, tot de aici de pe râul Guadalquivir și-a 

început  Cr is tofor  Columb expedi ț ia  de 

descoperire a Americii susținut fiind de Regina 

Izabela. După ce am coborât din autocar, ghizii 

noștri Sophie și Laura ne-au condus la Torre del 

Oro, în traducere turnul de aur, situat pe malul 

râului Guadalquivir, care este o clădire simbol a 

orașului  .   

 Catedrala Sfânta Maria este o capodoperă 

arhitecturală ce te impresionează imediat după ce 

o vezi. Această catedrală romano-catolică este 

uriașă fiind a treia biserică după mărime din lume, 

construită pe ruinele unei moschei distruse de un 

cutremur puternic.

 Un loc plăcut este și Plaza de Toros cu o 

arenă, locul unde s-au ținut celebrele coride (lupte 

cu tauri), unde am văzut clădirea de afară și am   

făcut ii cu picturilecâteva fotograf  unor celebri 

toreadori.

 În Sevilia am mai vizitat și Piața Spaniei 

(Plaza de España) care a fost construită în anul 

1928.  În piața cu un diametru de aproximativ 200 

de metri, care simbolizează deschiderea Spaniei 

către fostele colonii, există și un canal pe care te 

poți plimba cu barca. Canalul este traversat de 4 

poduri care reprezintă cele 4 vechi regate ale 

Spaniei: Castilia, Leon, Aragon și Navara. 

 

 Atmosfera din Plaza de España este 

deosebită, turiștii încântați de atâta frumusețe 

sunt acompaniați de trupe de artiști care oferă 

spectacole de flamenco. La întoarcere am vorbit cu 

șoferul să trecem și pe lângă marele stadion de 

fotbal din Sevilia -Ramón Sánchez Pizjuán,  unde 

a avut loc finala Cupei Campionilor Europeni din 

1986 dintre Steaua București și F.C. Barcelona.       

Ne-am întors seara în Granda după o zi plină, 

foarte obosiți dar fericiți că am putut vedea atâtea 

minunății, de care o să ne aducem aminte toată 

viața noastră . 

                              (Continuare în pag. )11
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Continuare din pag.7)
să înțelegem ,,fenomenele misterioase” din 

perioada școlii generale și a liceului, cum se 

formeaza o tornadă (apăsând pe un buton se poate  

vedea într-un tub de sticlă un vârtej de aburi), cum 

se mișcă Pământul în jurul Soarelui, cu traiectoria 

de revoluție și înclinația. Tot în această sală am mai 

văzut și o machetă care reproduce un vulcan și 

multe altele.  

                          

                        

 În curte, într-o clădire separată, se găsește 

,,Mariposario”, adică expoziția de fluturi tropicali. 

Ea este situată într-o seră la fel ca în cele din 

grădinile botanice. 

 Cel mai frumos obiectiv vizitat din 

Granada este cu siguranță  Alhambra, care este 

unul dintre cele mai importante monumente de 

arhitectura islamică. Aceasta, împreună cu Marea 

Moschee din Cordoba sunt cele mai prestigioase 

dovezi ale prezenței musulmane în Spania din 

secolul al VIII-lea până în secolul al XV-lea. 

 Cuvântul Alhambra provine de la Al Hamra 

,,roșu” în arabă, datorită culorii stâncilor pe care 

este construit palatul. Alhambra este un ansamblu 

de clădiri într-o fortăreață care domină câmpia și 

orașul Granada, situate în fața un cartier popular și 

pitoresc, Albacin.

De acolo se văd vârfurile înzăpezite din munții 

Sierra Nevada. Printre aceste clădiri se află un palat 

maur care glorifică acest complex, precum și 

palatul construit în stil baroc al lui Carol al V-lea.         

Bijuteria complexului Alhambra este Palacio 

Nazaries, care l-a făcut pe poetul Ibn Zambrac să 

exclame:,,Chiar și stelele preferă să zăbovească aici, 

decât să se învârtească în ceruri!”

                                 (Continuare în pag. 9)

Continuare din pag.8)
 Foarte mult mi-au plăcut și excursiile în alte 

orașe din Spania cum ar fi Malaga, Cordoba și 

Sevilia unde am vizitat câteva obiective turistice 

unice prin frumusețea lor. 

 În Malaga am vizitat  plaja Malagueta unde 

am avut ocazia de  a intra în apa  Mării Mediterane.

Vara, plaja Malagueta este una dintre atracțiile 

pincipale din Malaga, locul de refugiu dacă vrei să 

faci plajă și să te bucuri de mare. 

 

Am mai vizitat Fortăreața Alcazaba care este cea 

mai bine conservată fortăreață realizată de mauri 

(arabi din nordul Africii). Așa cum orașul Granada 

se identifică prin Complexul Alhambra, așa 

Alcazaba este un obiectiv de referință pentru 

Malaga.

Iar istoria celor 2 orașe se aseamănă, fiind locuite 

inițial de fenicieni și apoi de romani, Malaga a fost 

cucerită de mauri care și-au exercitat influența în 

toate domeniile timp de aproape 8 secole și 

eliberate într-un final de Regele Ferdinand și 

Regina Izabela. 

 Un alt obiectiv turistic este Muzeul Pablo 

Picasso, care cuprinde mai multe lucrări ale 

artistului de care spaniolii sunt foarte mândri, 

Picasso fiind născut în Malaga. De fapt în oraș sunt 

multe cărți, o statuie și suveniruri legate de viața și 

opera lui Picasso.

 Cordoba, a treia locație vizitată, este un oraș 

plin de viață, tipic andaluz, situat pe malul sudic al 

râului Guadalquivir. Este renumit pentru 

monumentele sale spectaculoase și așezările vechi, 

dar și pentru piețele mici și fermecătoare. Am mers 

pe Podul Roman ce se întinde maiestuos peste 

apele râului Guadalquivir. 

  Pentru mine Cordoba a avut un aer oriental. 

De câte ori mă gândesc la acest nume simt un miros 

de piele tăbăcită şi văd pereți pictați cu arabescuri 

delicate! Vezi aici la tot pasul  magazine micuțe cu 

vitrine încântătoare sau chiar cu marfă multicoloră 

scoasă în fața uşii, pereții albi, decorați cu flori în 

ghivece sau pictate, şi multă verdeață. 

                               (Continuare în pag. 10)

Plaja Malagueta
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să înțelegem ,,fenomenele misterioase” din 

perioada școlii generale și a liceului, cum se 

formeaza o tornadă (apăsând pe un buton se poate  

vedea într-un tub de sticlă un vârtej de aburi), cum 

se mișcă Pământul în jurul Soarelui, cu traiectoria 

de revoluție și înclinația. Tot în această sală am mai 

văzut și o machetă care reproduce un vulcan și 

multe altele.  

                          

                        

 În curte, într-o clădire separată, se găsește 

,,Mariposario”, adică expoziția de fluturi tropicali. 

Ea este situată într-o seră la fel ca în cele din 

grădinile botanice. 

 Cel mai frumos obiectiv vizitat din 

Granada este cu siguranță  Alhambra, care este 

unul dintre cele mai importante monumente de 

arhitectura islamică. Aceasta, împreună cu Marea 

Moschee din Cordoba sunt cele mai prestigioase 

dovezi ale prezenței musulmane în Spania din 

secolul al VIII-lea până în secolul al XV-lea. 

 Cuvântul Alhambra provine de la Al Hamra 

,,roșu” în arabă, datorită culorii stâncilor pe care 

este construit palatul. Alhambra este un ansamblu 

de clădiri într-o fortăreață care domină câmpia și 

orașul Granada, situate în fața un cartier popular și 

pitoresc, Albacin.

De acolo se văd vârfurile înzăpezite din munții 

Sierra Nevada. Printre aceste clădiri se află un palat 

maur care glorifică acest complex, precum și 

palatul construit în stil baroc al lui Carol al V-lea.         

Bijuteria complexului Alhambra este Palacio 

Nazaries, care l-a făcut pe poetul Ibn Zambrac să 

exclame:,,Chiar și stelele preferă să zăbovească aici, 

decât să se învârtească în ceruri!”

                                 (Continuare în pag. 9)

Continuare din pag.8)
 Foarte mult mi-au plăcut și excursiile în alte 

orașe din Spania cum ar fi Malaga, Cordoba și 

Sevilia unde am vizitat câteva obiective turistice 

unice prin frumusețea lor. 

 În Malaga am vizitat  plaja Malagueta unde 

am avut ocazia de  a intra în apa  Mării Mediterane.

Vara, plaja Malagueta este una dintre atracțiile 

pincipale din Malaga, locul de refugiu dacă vrei să 

faci plajă și să te bucuri de mare. 

 

Am mai vizitat Fortăreața Alcazaba care este cea 

mai bine conservată fortăreață realizată de mauri 

(arabi din nordul Africii). Așa cum orașul Granada 

se identifică prin Complexul Alhambra, așa 

Alcazaba este un obiectiv de referință pentru 

Malaga.

Iar istoria celor 2 orașe se aseamănă, fiind locuite 

inițial de fenicieni și apoi de romani, Malaga a fost 

cucerită de mauri care și-au exercitat influența în 

toate domeniile timp de aproape 8 secole și 

eliberate într-un final de Regele Ferdinand și 

Regina Izabela. 

 Un alt obiectiv turistic este Muzeul Pablo 

Picasso, care cuprinde mai multe lucrări ale 

artistului de care spaniolii sunt foarte mândri, 

Picasso fiind născut în Malaga. De fapt în oraș sunt 

multe cărți, o statuie și suveniruri legate de viața și 

opera lui Picasso.

 Cordoba, a treia locație vizitată, este un oraș 

plin de viață, tipic andaluz, situat pe malul sudic al 

râului Guadalquivir. Este renumit pentru 

monumentele sale spectaculoase și așezările vechi, 

dar și pentru piețele mici și fermecătoare. Am mers 

pe Podul Roman ce se întinde maiestuos peste 

apele râului Guadalquivir. 

  Pentru mine Cordoba a avut un aer oriental. 

De câte ori mă gândesc la acest nume simt un miros 

de piele tăbăcită şi văd pereți pictați cu arabescuri 

delicate! Vezi aici la tot pasul  magazine micuțe cu 

vitrine încântătoare sau chiar cu marfă multicoloră 

scoasă în fața uşii, pereții albi, decorați cu flori în 

ghivece sau pictate, şi multă verdeață. 

                               (Continuare în pag. 10)

Plaja Malagueta
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Andaluzia, ținutul de 

poveste
borul cu avionul a fost foarte frumos Zdeoarece a fost dimineața și am putut 

survola câteva țări, precum și Marea Adriatică și 

Marea Mediterană. Pentru mine a fost prima oară 

când am zburat cu avionul dar pot spune ca nu am 

avut emoții deloc. Locul de cazare a fost unul 

deosebit frumos deoarece balconul era pe partea 

cu râul Genil. Granada era un oraș liniștit, nu 

foarte aglomerat dar foarte frumos. 

În primele zile de practică am mers prin 

magazine și am observat  diferențele între 

produsele spaniole și produsele din România, cum 

ar fi: diferențele  de preț, modul de aranjare pe raft, 

ce culori folosesc ca să atragă clienții, etc. Am mai 

vizitat și Mall-ul Nevada care este foarte mare și 

unde  găsești toate brandurile la prețuri 

acceptabile.

În Granada am vizitat diverse obiective 

turistice, dar mie personal mi-a plăcut cel mai mult 

Catedrala Catolică Santa María de la Encarnación, 

unde sculpturile și picturile sunt uimitoare. 

Alte mănăstiri   vizitate,  destul de 

interesante, unice prin construcție și interioarele 

lor, au fost San Jeronimo și Cartuja.

Un loc interesant în apropierea Granadei 

este Aquaola Water Park, ce are un bazin foarte 

mare, dotat cu o instalație ce poate produce valuri 

artificiale. În incinta parcului sunt multe topogane 

de lungimi diferite și diferențe mari de nivel, unde 

am petrecut clipe de neuitat.

Am mai vizitat și Muzeul de Științe 

(Parque de las Ciencias) unde am și făcut poze 

lângă statuia marelui fizician Albert Einstein. 

Primul loc  vizitat din incintă  a  fost  sala Biosfera.

Arată ca un loc de joacă, foarte colorat, cu 

luminițe, sunete și butoane. Este exact genul de 

prezentări  și  recuzite   care  ne-ar  fi ajutat   enorm

                      (Continuare în pag. 8)

San Jeronimo

Mănăstirea  Cartuja

(Continuare din pag.9)
Mă şi mir, de unde atâta verdeață, gândindu-te că 

străduțele sunt înguste, că un copac plantat ar 

ocupa jumătate din lățime. Nici nu a mai contat că 

afară erau peste 40° la umbră şi se topea asfaltul și 

am continuat să mergem pe străduțele mici și pline 

cu turiști. Noroc că în Cordoba se foloseşte mai 

mult piatra.

 Ultimul oraș vizitat a fost Sevilia. Aici este 

locul în care s-au născut împarații romani Traian și 

Hadrian, tot de aici de pe râul Guadalquivir și-a 

început  Cr is tofor  Columb expedi ț ia  de 

descoperire a Americii susținut fiind de Regina 

Izabela. După ce am coborât din autocar, ghizii 

noștri Sophie și Laura ne-au condus la Torre del 

Oro, în traducere turnul de aur, situat pe malul 

râului Guadalquivir, care este o clădire simbol a 

orașului  .   

 Catedrala Sfânta Maria este o capodoperă 

arhitecturală ce te impresionează imediat după ce 

o vezi. Această catedrală romano-catolică este 

uriașă fiind a treia biserică după mărime din lume, 

construită pe ruinele unei moschei distruse de un 

cutremur puternic.

 Un loc plăcut este și Plaza de Toros cu o 

arenă, locul unde s-au ținut celebrele coride (lupte 

cu tauri), unde am văzut clădirea de afară și am   

făcut ii cu picturilecâteva fotograf  unor celebri 

toreadori.

 În Sevilia am mai vizitat și Piața Spaniei 

(Plaza de España) care a fost construită în anul 

1928.  În piața cu un diametru de aproximativ 200 

de metri, care simbolizează deschiderea Spaniei 

către fostele colonii, există și un canal pe care te 

poți plimba cu barca. Canalul este traversat de 4 

poduri care reprezintă cele 4 vechi regate ale 

Spaniei: Castilia, Leon, Aragon și Navara. 

 

 Atmosfera din Plaza de España este 

deosebită, turiștii încântați de atâta frumusețe 

sunt acompaniați de trupe de artiști care oferă 

spectacole de flamenco. La întoarcere am vorbit cu 

șoferul să trecem și pe lângă marele stadion de 

fotbal din Sevilia -Ramón Sánchez Pizjuán,  unde 

a avut loc finala Cupei Campionilor Europeni din 

1986 dintre Steaua București și F.C. Barcelona.       

Ne-am întors seara în Granda după o zi plină, 

foarte obosiți dar fericiți că am putut vedea atâtea 

minunății, de care o să ne aducem aminte toată 

viața noastră . 

                              (Continuare în pag. )11
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(Continuare în pag. 7)

Stâncile Afroditei

(Continuare din pag.5)

Spania��locul unde am trăit o experiență 

de neuitat  

lecarea din țară a fost cea mai grea doarece era Ppentru prima dată când părăseam țara, pentru 

prima dată când urcam într-un avion și ca atare am 

avut foarte mari emoții. La momentul plecării 

încercam să-mi dau seama cum o să arate zona în 

care mergem, cum or să fie oamenii de acolo și cât 

de bine o să ne integrăm printre ei.  După ce am 

aterizat  am văzut frumusețea acestei lumi noi, un 

loc unde totul era diferit față de unde noi veneam, o 

altă față a lumii în care trăim, cu oameni care au 

stiluri de viață și obiceiuri diferite dar și un mod de 

a comunica, socializa și de a percepe problemele 

diferit. 

 Mâncarea de acolo era diferită de cea de 

acasă, iar colegii mei nu o considerau destul de 

bună. Deși diferențele față de țara noastă erau 

destul de mari, am reușit să ne acomodăm și, după 3 

săptămâni,  momentul  plecării s-a simțit deoarece 

începusem să ne obișnuim cu oamenii și cu modul 

lor de viață. 

 La locul unde am făcut  practica i-am 

întâlnit pe Remus și Laura, ei prezentându-ne ce o 

să facem în perioada de pregătire practică și 

teoretică, precum și programul excursiilor.  

     

       Prima zi la locul de practică 

 

  În a doua zi am mers la locul de practică 

unde gazdele noastre ne-au prezentat ce obicetive 

are programul M.E.P. Europroject S.L., care sunt  

țintele sale și orarul de desfășurare pe zile și ore. De 

asemenea ne-a fost prezentat și calendarul vizitelor 

în Granada și în alte orașe din Spania.

 

 A fost un moment plăcut pentru că s-au 

schimbat impresii, am vorbit fiecare despre 

gândurile noastre, despre ce așteptări avem și ce ne 

propunem să realizăm pe perioada acestui stagiu 

de practică.

 

 

    

      

 În fiecare zi aveam un program de practică 

unde trebuia să lucrăm în domeniul economic, 

adică să facem facturi și planul de afaceri.  

(Continuare din pag.10)
 Festivitatea de închidere a fost una 

emoționantă. Fiecare dintre noi ne-am spus 

gândurile, impresiile, ce ne-a plăcut mai mult și ce 

experiențe am dobândit. 

 Ne-am despărțit de Granada cu părere de 

rău că am lăsat în urmă locuri minunate, cu o 

istorie și cu oameni deosebiți.

Elevii  de  astăzi�  specialiștii  de  mâine

 

 Liceul  noastru a găzduit în acest an 

activități extrașcolare destul de interesante care au 

avut ca scop formarea elevilor în domenii cum ar fi 

apicultura și antreprenoriatul. Prezentarea 

tematică a urmărit să orienteze elevii în carieră, 

prin Laboratorul de Antreprenoriat – accesare 

fonduri europene, care este parte a programului 

naţional „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru 

dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii” .

 Aceste cursuri s-au desfășurat cu ajutorul 

suportului financiar, tehnic și educativ al 

Fundației World Vision. Doamna formator Erciu 

Maria a asigurat pregătirea elevilor în domeniul 

antreprenorial iar domnul Georgescu Nicolae s-a 

ocupat cu formarea cursanților în domeniul 

apicultură. 

 La cursul de apicultură am învățat cum să 

avem grijă de familiile de albine, cum să le hrănim, 

cum să le tratăm și să le pregătim de iernare. 

 La cursul de antreprenoriat am învățat cum 

să ne înființăm propria noastă firmă, cum să ne 

facem planul de afaceri, cum să ne alegem 

angajatorii și să ne facem remarcați pe piața 

muncii. Cursanții au fost din liceele Urziceni și 

Fierbinți sau absolvenții, aceștia fiind interesați de 

a forma o afacere și o pregătire în domeniile mai 

sus menționate. 

 În încheiere, fiecare elev participant a 

răspuns în scris la un exerciţiu – „Viaţa mea cu 

50.000 euro”. De la vis la realitate nu e o cale atât de 

lungă, iar elevii celor doua licee tehnologice au 

aspiraţii mari, pe care cu siguranţă acum le pot 

a t i n g e  m u l t  m a i  u ş o r .  L a b o r a t o r u l  d e 

Antreprenoriat vine în sprijinul liceenilor cu 

scopul de a le facilita accesul la informaţie şi de a le 

arăta noi oportunităţi. Este un bun prilej pentru cei 

care urmează un liceu cu profil tehnologic să afle 

cum pot pune bazele propriei afaceri.

 Atmosfera de la cursuri a fost destinsă și 

plăcută, fiecare cursant fiind interesat să afle cât 

mai multe cunoștințe referitoare la problematica 

abordată.

                        Lazăr  Mariana  Claudia cls. a X-a

                        Bănică George Adrian cls. a X-a
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(Continuare din pag.4)

 Zborul a durat 4 ore și 30 de minute și a fost 

ușor, fară să intrăm în zone cu turbulențe 

atmosferice. Aterizarea în schimb pe Aeroportul 

din Malaga a fost puțin cam dură, dar am trecut 

peste acest moment aplaudând cu toții faptul că am 

ajuns cu bine! 

 

A urmat apoi verificarea actelor  la Poliția 

de frontieră din aeroportul din Malaga iar după 

aceea am mers să ne ridicăm bagajele.  La ieșirea 

din aeroport am fost asteptați de un domn care ne-a 

condus la autocarul nostru în care a mai urcat încă o 

grupă de elevi din Arad. 

Pe tot timpul transportului din Malaga spre 

Granada am discutat cu colegii despre cum a fost 

zborul, ce vedeam în zonele pe care le traversam și 

ne uitam la colegii din Arad întrebându-ne ce 

profil școlar au, ce an sunt (am uitat să mentionez 

că tot drumul am fost cu toții în același avion dar nu 

știam că vom participa la un proiect asemănător în 

aceeași zonă).         

Când am ajuns în Granada am fost așteptați 

de un reprezentant de la Centrul de pregătire 

(M.E.P. Europrojects Granada, S.L.) care ne-a arătat 

apartamentele în care vom sta și ne-a explicat ce 

trebuie să facem. 

 

Ne-am cazat în camere, unde totul era 

confortabil și am început fiecare să îi sunăm pe cei 

dragi din țară și să le spunem că totul este în regulă. 

Am început să ne așezăm bagajele, am fost instruiți 

de către profesorii însoțitori cum trebuie să ne 

comportăm pe acolo. Apoi am fost lăsați pentru a 

ne acomoda câteva ore cu noua locație după care 

am mers la masă în apropiere și în final această 

primă seară în Spania a fost una foarte plăcută și 

liniștită.

,, ”, locul unde am La Crême Cafe-Gastrobar

mâncat mai multe zile.

 

 

            Lazăr  Mariana  Claudia cls. a X-a

                                ( Continuare în pag. 6)

Aeroportul din Malaga

Râul Genil-Granada

 Window Concept Phone arată absolut 

uimitor. Este un concept de telefon mobil 

transparent, subțire și cu adevărat transparent.

 Cel mai tare lucru la acest dispozitiv este că 

ecranul transparent imită de fapt vremea. Dacă este 

o zi însorită, afișajul de pe Window Concept Phone 

este clar. Dacă plouă, afișajul va afișa picături de 

apă pe el. În zilele reci, telefonul pare că este 

acoperit de îngheț.

Conceptul  de  telefon  flexibil  și  pliabil  Kyocera

 Telefonul  concept  pl iabi l  Kyocera 

încorporează un ecran flexibil, schimbându-și 

forma în ceva care seamănă cu un portofel.

Telefon  LG  Flutter  Concept
 LG Flutter va avea ocazia să fie prezentat 

într-un viitor. Dispozitivul se deschide ca 

unevantai, așa cum puteți vedea în imagine și are 

un ecran tactil flexibil care se derulează radial.

Roboți în spațiu și la locul de muncă

 NASA trimite deja roboți de diferite forme 

și dimensiuni în spațiu. Pe măsură ce tehnologia 

progresează, acest lucru are sens. Roboții nu au 

nevoie de oxigen pentru a respira sau de mâncare 

pentru a mânca și pot fi plini de senzori pentru a 

trimite datele înapoi pe Pământ. 

 Același lucru se aplică la locul de muncă. 

Roboții își pot asuma slujbele mai dificile, 

periculoase și plictisitoare. 

                                               Grigore Ionel, cls. a X-a
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r o i e c t u l  ” B ă r ă g a n  I a l o m i ț e a n  -

Peuromodele pentru viitor” răspunde

nevoii de a îmbunătăți nivelul de

pregătire practică a 45 elevi din liceul nostru.

Proiectul  se derulează prin programul

Erasmus+ care este programul UE în domeniile

educației, formării, tineretului și sportului pentru

perioada 2014-2020.

Educația, formarea, tineretul și sportul pot

avea o contribuție majoră la abordarea

schimbărilor socioeconomice, principalele

provocări cu care Europa se va confrunta până la

sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a

agendei de politici europene pentru  creștere

economică, locuri de muncă, echitate și

incluziune socială. În acest sens 20 de elevi  din

clasa a X-a cu profilul servicii au mers în Spania

Î
n clasa a-X-a  am fost anunțați că vom

putea efectua stagiul de pregătire

practică în orașul Granada din Spania, pe durata a

21 de zile. Se vedea o emoție destul de mare pe

chipurile noastre și în același timp o fericire fără

margini că vom pleca într-o țară frumoasă, cu

puternice tradiții culturale și mai ales istorice.

Zilele treceau din ce în ce mai greu și am

ajuns în faza în care trebuia să dăm probele pentru

selecție, astfel încât niciunul dintre noi nu era

sigur dacă o să fie acceptat pentru deplasare. Am

fost foarte fericiți când am aflat că am fost admiși și

că vom participa noi 20 de elevi, împreună cu 2

profesori însoțitori și doamna Director. Am

început să aflăm din ce în ce mai multe detalii

despre plecare, am aflat data, ora zborului și tot ce

trebuia să spunem acasă părinților .

Plecarea a fost în 23 iunie 2019 la ora 4 din

fața liceului nostru. Pe 22 iunie 2019 înainte de

plecare, am vorbit pe grupul de WhatsApp al

clasei, ce trebuie să ne punem în bagaje,

întrebându-ne cum o să  fie acolo, iar unii  dintre

noi chiar nu au putut dormi de emoții

După un timp de așteptare a fost afișată

cursa noastră de Malaga-Spania și imediat ne-am

așezat la o coadă destul de mare pentru check-in.

Am ajuns în final la poarta pentru verificări ale

bagajelor de mână unde am așteptat puțin din

cauza unei procure dar am trecut peste și în mare

grabă (nici nu am simțit cum a trecut timpul

așteptând)  ne-am deplasat cu un autobuz spre

avion. Am urcat în avion  unde ne-am așezat

fiecare la locul său și am așteptat momentul

decolării.

(

(Continuare în pagina 5)

Plecarea de pe aeroport

.   Dimineața, pe 23 iunie 2019,

pregătiți pentru plecare,  ne-am luat la revedere de

la părinții sau de la rudele care ne-au însoțițit până

la liceu și ne-am deplasat cu microbuzul către

aeroport. Am ajuns la Aeroportul Henri Coandă,

am lăsat bagajele în zona de intrare și am așteptat

plini de emoție afișarea pe panourile electronice  a

cursei  noastre.

Totul se schimbă în  afară  de nevoia
noastră  de copilărie

,,Darurile  minunate ale vieţii…”
(Selecţie de expresii)

Viaţa este şi uşoară şi grea. Când simţim că nu

are nici un rost, trebuie să ne gândim la cei ce mai au

doar o zi de trăit…când ne e greu, ne dorim să

murim…dar trebuie să ne gândim că alţii ar da orice să

trăiască.

Viaţa trebuie trăită!

Viaţa trebuie să o iubim, dar şi pe cei ce ne ajută

să trecem prin ea.

„Totul se schimbă  afară  de nevoia noastră  de

copilărie”.

Totul în viaţă  este trecător, dar amintirile

rămân, fie dureroase, fie frumoase.

Trebuie să ştii să  lupţi pentru a obţine ce-ţi

doreşti, dar niciodată să nu uiţi de unde ai plecat.

Copilăria reprezintă cel mai frumos capitol al

vieţii  şi cel mai nevinovat.

Ca să rezişti în viaţă trebuie să ai minte de

Dumnezeu şi suflet de copil, deoarece aşa va fi mult mai

bine.

În copilărie, nu ţii cont de rele sau de bune, nu

realizezi necazurile familiei, şi ştii doar un singur lucru:

că vrei te joci.

Inocenţa copilăriei, cred eu, este ceva minunat,

încântător şi fermecător.

Chiar şi acum, adolescenţi fiind, adoptăm

câteodată  „faţa” inocentă a copilăriei.

Copilăria, deci, înseamnă fericire şi din aceasta

cauză, consider că, acel ”copil” rămâne în noi, niciodată

uitând copilăria.

Părerea mea este că, fiecare persoană ar trebui să

adopte această „faţă” inocentă a copilăriei, deoarece asta

îi va ajuta să uite măcar o parte a necazurilor.

O componentă importantă a vieţii noastre o

constituie familia.

„Nicăieri nu poate fi omul mai fericit decât în mijlocul

familiei sale”.

Familia reprezintă  un „tablou mirific” al vieţii

fiecăruia.

Orice ai spune şi orice ai face, nu poţi uita de

familie şi oriunde te-ai duce îi vei simţi dorul.

Este dureros să vezi cum alţi copii suferă şi n-au

părinţii aproape, să-i ajute cu sfaturi şi cu căldura

sufletului lor…

În familie trebuie să-ţi ajuţi foarte mult rudele,

pentru că trebuie să te gândeşti că şi ei la rândul lor te-au

ajutat pe tine.

Familia este alcătuită numai din persoane dragi

şi dacă ai o prietenă/un prieten şi îl/o consideri soră sau

frate, asta înseamnă că îl/o iubeşti foarte mult.

În mijlocul familiei te simţi protejat, răsfăţat şi

alintat.

Nimeni nu poate avea grijă mai mare de tine,

decât familia, nimeni nu-ţi poate spune prin tot ce ai

trecut decât familia, nimeni nu te cunoaşte mai bine şi

nimeni nu te iubeşte mai mult decât familia.

Cuvântul „familie” evocă multă iubire şi multe

emoţii, acestea fiind un aspect permanent  al vieţii

noastre.

Emoţiile pot fi şi bune şi rele…dar de ce să nu

facem în aşa fel să fie bun şi ca bucuria, mulţumirea,

fericirea, entuziasmul, încrederea, curajul, să  facă parte

mereu din emoţiile noastre.

***Iubiţi-vă familia, trecutul şi prezentul…iubiţi-vă

viaţa…!***

Lazăr Mariana Claudia, cls. a-X-a S

Ştiaţi că...?
Oxidul de carbon se mai numeşte şi gazul perfid?

Este un gaz fără gust, fără miros şi fără culoare, fapt pentru care nu poate fi depistat cu

ajutorul organelor noastre de simţ. Oxidul de carbon rezultă din arderile incomplete

sau din cauza unei cantităţi insuficiente de oxigen. Cea mai mare cantitate de CO este

produsă de autovehicule. În cazul unor concentraţii foarte mici de CO în aerul poluat

acesta pătrunde în plamâni şi de acolo în sânge, se combină rapid cu hemoglobina

sustrăgând-o combinării sale normale cu oxigenul. Din această cauză apar fenomene

de lipsă de oxigen. Intoxicaţia acută cu CO este foarte rară. Totuşi, ea se întâlneşte

uneori în anumite medii de muncă  şi numai accidental în mediul de viaţă al omului.
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reme de peste 100 de ani pe porţile acestui 

Vprestigios lăcaş de cultură au trecut mii şi 

mii de absolvenţi, purtând cu ei nu doar 

suma cunoştinţelor însuşite aici, ci mai ales un 

evantai de deprinderi de muncă şi viaţă, sădite prin 

truda a numeroase generaţii de dascăli. 

 

 Şcoala a fost ctitorită între anii 1883-1885 de 

filantropul IORDACHE  ZOSSIMA, coborâtor 

dintr-o familie de boieri fanarioţi cu mari rosturi în 

istoria Ţării Româneşti, el însuşi ajungând în 1848 

secretar al mitropolitului Neofit, preşedintele 

g u v e r n u l u i  r e v o l u ţ i o n a r  p r o v i z o r i u .                    

şcoală model, școală  de gradul al II-lea", care urma 

să pregătească "maeştri şi maestre pentru şcolile 

agricole de gradul I. De-a lungul existenţei sale 

centenare şcoala şi-a schimbat denumirea şi 

domeniul de pregătire al elevilor în funcţie de 

perioada parcursă, după cum urmează:

· 1889-1892 Şcoala de industrie şi agricultură 

"Iordache Zossima".  

· 1892-1894 Şcoala practică mixtă de 

agricultură, meserii şi gospodărie casnică.

· 1894-1902 Şcoala practică de agricultură şi 

meserii.

· 1902-1906  Şcoala mixtă inferioară de 

agricultură şi meserii. Observaţie: până în 

acest ultim an şcoala a funcţionat cu două 

"divizii" de elevi, una de băieţi şi una de fete, 

iar după această dată divizia de fete a fost 

desfiinţată.

· 1906-1932 Şcoala inferioară de agricultură şi 

meserii. Observaţie: în anul 1927 a fost 

construită brutăria şi anexele iar în anul 1929 

uzina electrică.

· 1932-1943   Şcoala agricolă de gradul al II-

lea.

· 1943-1956 Şcoala specială C.A.M. sau 

Şcoala practică de agricultură.

După terminarea 

construcţiei localul a 

fost donat 

Ministerului 

Agriculturii, 

Comerţului, Industriei 

şi Domeniilor în 

1885,pentru care s-a 

emis Decret Regal la 

27.03.1887, la această 

donaţie adăugându-se 

350 ha teren arabil   

şi păşuni, o vie lângă Mănăstirea Văcăreşti precum şi 

100.000 lei pentru întreţinerea a 240 de elevi şi 

construirea unui cămin.

        Înfiinţarea acestei vechi instituţii şcolare la 

15.09.1889 (a treia din ţară, în ordine cronologică 

după cea de la Strehareţ - Olt 1883 şi Panceşti,

Dragomireşti-Neamţ 1885) s-a realizat pe baza Legii 

Învăţământului din martie 1882 ca "prima 
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· 1956-1960 Şcoala profesională de industrie 

alimentară. Observaţie: în anul 1956 s-a 

început construirea etajului al II-lea iar în 

1957 a fost construit depozitul de 

carburanţi.

· 1960-1967 Şcoală tehnică I şi Şcoală 

profesională II şi III.

· 1967-1975 Şcoală profesională de mecanici 

agricoli şi sudori.

· 1975-1990 Liceu agroindustrial.

· 1990- Grup Şcolar Agricol, în prezent 

Liceul Tehnologic "IORDACHE 

ZOSSIMA".

 Din 1995, Liceul Tehnologic “Iordache 

Zossima” din comuna Armăşeşti a fost cuprins în 

Programul de Reformă a Învăţământului 

Profesional şi Tehnic Phare-VET RO 9405, familia 

ocupaţională "Agricultură", devenind una dintre 

cele 75 de şcoli din ţară care au pus bazele noii 

structuri a învăţământului profesional.

Ce mi-au povestit copacii

Mergând pe stradă, adesea nu observăm splendoarea 

verdelui ce ne înconjoară şi închidem ochii la daunele cauzate de 

activităţile umane.

Ceea ce pentru maturi este un simplu copac, pentru copii 

poate fi o împărăţie întreagă a basmelor. Ei au un instinct natural, 

un dar înnăscut de a percepe frumuseţea naturii dincolo de 

imaginile pe care le vedem noi. 

 Creând o lume fantastică, copiii încearcă prin poveştile 

lor să atingă sufletele şi mintea adulţilor pentru a le arăta ce 

înseamnă cu adevărat viaţa.

 Adulţii deseori sunt prea copleşiţi de problemele zilnice, 

încât uită ceea ce este important. 

Sunt prea interesaţi de scopul lor de viaţă de cele 

mai multe ori echivalent cu o carieră, un salariu bun, o 

casă, o familie.

 Însă la ce ne folosesc toate acestea, dacă nu avem 

o lume sănătoasă şi protejată în care să ne bucurăm de 

ele. În poveştile lor, copiii oferă soluţii pentru una dintre 

cele mai dificile sarcini ale omului modern care este 

aceea de a menţine un mediu curat şi sigur pe Pământ. 

Soluţiile pe care le căutăm se regăsesc în inimile 

noastre ale  copiilor, în modul nostru de a ne exprima 

dragostea pentru copaci, pentru aerul curat în care ne 

place să se jucăm şi să ne plimbăm...

                          Lazăr Mariana Claudia, cls. a x-a S

Amintiri
           Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine : tu sau viaţa? Eu 

voi spune viaţa, dar tu te vei supăra dar fără  să-ţi dai seama că  pentru mine tu 

eşti viaţa.

           Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult 

însemni pentru mine.

           Soarele nu ar fi portocaliu, marea nu ar fi albastră, eu nu aş fi fericită 

dacă nu ai fi tu.

           Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată 

ziua.

          Într-o noapte o stea m-a întrebat :

- De ce nu îl laşi dacă te face să plângi? 

 Dacă aş fi o lacrimă în ochii tăi m-aş rostogoli pe 

obraz să-ţi ating buzele. Dacă tu ai fi o lacrimă în ochii 

mei nu aş mai plânge niciodată de frică să nu te pierd. 

Pentru a trăi am nevoie de bătai de inimă; pentru asta am 

nevoie de o inimă, pentru o inimă am nevoie de fericire, 

pentru fericire am nevoie de TINE! 

 Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă 

frumoasă m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge 

în braţe şi aş spune UITE  ASTA!

 Ai vrea să cred să pot visa să te aduc de partea 

mea, aş vrea ca timpul să-l opresc să-ţi spun de fapt cât te 

iubesc. Te iubesc ca-n prima zi când razele de soare 

cădeau uşor purtate de vânt asupra noastră pe pământ. 

Te iubesc, te voi iubi şi chiar dacă soarta ne va 

despărţi, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă într-o 

stea! 

Negru Marina Gabriela, cls. a x-a S

Ştiaţi că...   

De curând oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că 

fulgerul reprezintă cel mai important furnizor de azot. 

Cu prilejul fiecărei furtuni, Pământul primeşte în dar o 

uriaşă cantitate de azot. Potrivit datelor statistice, pe 

globul pământesc au loc, în fiecare zi, un număr de 

44.000 de furtuni. S-a calculat că, de pe urma lor, se 

obţin anual, în medie, 100 milioane tone de azot!
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untem în societatea unui bing-bang 

Smultidisciplinar. Pot dialoga două 

discipline foarte diferite precum 

limba şi literatura română,  şi fizica? Putem crea o 

„punte de legătură” între aceste discipline? Despre 

geneza şi evoluţia Universului, despre spaţiu şi 

timp şi diversele fenomene fizice au vorbit atâţia 

scriitori în operele sale! 

 Blaga spunea: „Se pare că românul a luat în 

arendă natura, cu atâta patimă artistică o 

exploatează”. S-a spus nu doar o dată că Eminescu, 

Enescu, Brâncuşi, prin viziunea lor asupra lumii, 

sunt fizicieni până în măduva oaselor. Marii artişti 

au fost pătrunşi de o curiozitate organică de a 

descifra secretele universului şi fără a fi oameni de 

ştiinţă, au cunoscut şi au aplicat în operele lor teorii 

ştiinţifice. Spune Solomon Marcus într-o carte 

numită ,,Întâlnirea extremelor”: „Eminescu nu a 

avut niciun moment intenţia de a deveni 

matematician, fizician, chimist sau biolog. El nu a 

făcut decât să dea curs imensei sale mirări în faţa 

lumii şi a făcut un efort considerabil de a înţelege 

măcar o părticică din tainele universului."   

 Literatura şi fizica sunt două 

domenii  deschise  spre  toate  

orizonturile cunoaşterii. Chiar de la 

începuturile sale, fizica s-a înfrăţit cu 

m a t e m a t i c a  ş i  f i l o z o f i a ,  c u  

astronomia, cu biologia şi chiar cu 

literatura şi artele.  

 Ambele discipline explorează 

infinitul (cu mijloacele specifice) şi 

caută să găsească soluţii la cele mai 

stringente şi complicate probleme cu 

care se confruntă omenirea. Literatura 

poate ajuta pe elevi să ajungă la 

înţelegerea unor complicate noţiuni 

ale fizicii?  Suntem siguri că da! 
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Editorial Director: Prof. Stan Niculina luzia este percepţia falsă a unui obiect. Totuşi, Ipercepţiile eronate sunt considerate iluzii numai 

dacă sunt valabile pentru un număr foarte mare de 

indivizi. 

În cele ce urmează,  ne vom apleca asupra a două 

iluzii optice. Fiecare dintre aceste figuri pare destul 

de real pe hârtie, dar pur și simplu nu poate exista în 

lumea fizică. 

Iluzia optică: „ “Triunghiul imposibil al lui Penrose

Sursa:    scientia.ro

                                       Cristea Nicola cls. a IX-a

                                       Bichir Maria cls. a IX-a
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Liceul Agricol Armăşeşti 

(Imagine de arhivă). Corpul B şi 

construcţiile anexe ridicate între 

anii 1937-1940

,, ”Trident clasic imposibil
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