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PROIECTUL   EDUCATIV 

Patrula Eco  
”GÂNDEȘTE VERDE!” 

 
În anul școlar 2015-2016 o echipă reprezentată prin doi 

profesori coordonatori Slevaș Bianca și Dehelean Crina, respectiv elevi 

din clasele a X-a D și a X-a E, precum și o serie de elevi voluntari ne-

am propus să derulăm proiectul Patrula Eco ”GÂNDEȘTE VERDE!”. 

Inspirați de moto-ul voluntarilor UE pentru ajutor umanitar ”We care, 

we act”, am dorit și noi să arătăm că ne pasă și că acționăm în sprijinul 

naturii.  În acest sens ne-am înscris într-un Proiect/Concurs Național 

”Patrula Eco”, cu Patrula Eco ”GÂNDEȘTE VERDE!”, un proiect de 

responsabilitate socială dedicat tuturor celor care doresc să se implice ȋn 

programe de educaţie pentru mediu. Proiectul  a vizat un sistem de 

monitorizare a paşilor pozitivi ȋn ceea ce priveşte protecţia mediului 

ȋnconjurător, dar şi de colectare a datelor privind problemele de mediu 

cu care se confruntă comunităţile locale. Astfel, participanții implicați ȋn 

proiectul „Patrula Eco” au avut posibilitatea să depisteze şi să rezolve 

probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea.  

Tema din acest an a fost de actualitate - ”Stil de viață sănătos”. 

În acest  sens ne-am propus următoarele obiective: 

 - implicarea populației, inclusiv copii, părinţi, precum şi a 

comunităţii locale în observarea directă a problemelor de mediu din 

vecinătatea perimetrului local în general; 

- stimularea competiţiei şi, în acelaşi timp, a spiritului de echipă 

prin asumarea de roluri,  prin furnizarea unor informaţii de către fiecare 

membru al Patrulei Eco și prin desfășurarea activităților menționate în 

agendele Patrulei Eco; 
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- asigurarea unei competiţii deschise şi creative în domeniul 

protejării mediului înconjurător, motivată prin acordarea de premii celor 

mai buni participanti. 

Grupul țintă a vizat 25 de elevi din clasa a X-a D și 25 de elevi 

din clasa a X-a E, respectiv elevi voluntari din clasele IX-XII ai unității. 

Durata proiectului a fost de 7 luni (19 noiembrie 2015-  15 iunie 

2016),  perioadă în care am desfășurat următoarele activități: 

 

1.Activitatea ”Mănânc responsabil!” 

Patrula Eco ”GÂNDEȘTE VERDE„, reprezentată din elevi ai 

Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”din Zalău, a desfășurat în 

data de 2.02. 

2016 activitatea 

”Mănânc 

responsabil!” 

sub genericul 

”Stil de viață 

sănătos”. 

Această 

activitate a vizat 

o dezbatere 

interactivă pe 

tema ”Mănânc 

responsabil !” 

(sfaturi cheie 

pentru consumul responsabil de alimente), completarea unui poster cu 

răspunsuri la întrebarea ”Ce presupune a mânca responsabil?”, jocul 

didactic RAI (Răspunde – Aruncă – Intreabă), respectiv completarea 

chestionarului ”Mănâncă sănătos!”. Activitatea s-a încheiat cu o 

degustare binemeritată de fructe. 
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Prin 

intermediul 

acestei activități 

elevii au aflat că a 

mânca 

responsabil 

presupune o 

alegere conştientă 

de alimente în 

sprijinul 

sustenabilității 

mediului 

înconjurător, 

conștientizând că  

luarea unor decizii cu privire la hrana personală poate avea impact 

negativ asupra mediului.  

 

2.Activitate de plantare cu ocazia Lunii Pădurii 

În spiritul dezvoltării durabile, vineri 31 martie 2016,   într-o 

frumoasă zi de primăvară, între orele 14-15:30, elevi din clasele a X-a D 

și a X-a E au marcat Luna 

Pădurii printr-o activitate 

de plantare de puieți în 

curtea unității.  

Elevii s-au implicat în 

această acţiune prin 

înfrumuseţarea spaţiului 

verde, dovedind prețuire și 

respect pentru prețiosul 

„aur verde”, care are 

un  rol esențial în 

menținerea echilibrului 

ecologic al Terrei. 
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3.Activitatea ”Ziua Pământului” 

 

Patrula Eco ”GÂNDEȘTE VERDE” a desfășurat în data de 

22.04.2016 o activitate reprezentativă pentru a marca ”Ziua 

Pământului”, sub genericul ”Stil de viață sănătos”. Această activitate a 

vizat o campanie stradală de sensibilizare a populației locale privind 

“Stilul de viață 

sănătos”. În acest sens, 

elevii Patrulei Eco 

”GÂNDEȘTE VERDE” 

au realizat un flashmob 

și s-au  implicat alături 

de  foarte mulți elevi 

voluntari din unitate în 

realizarea de desene 

sugestive , picturi și 

flyere distribuite în 

cinstea ”Zilei Mondiale 

a Pământului”. 

Prin intermediul 

acestei activități elevii au informat populația locală cu lucrurile simple 

pe care le putem face 

pentru a salva planeta: 

 să plantăm copaci 

 să alegem bicicleta 

în locul maşinii sau 

chiar o plimbare 

spre şcoală  

 depozitarea 

selectivă a 

deșeurilor 

 realizarea unor 

acțiuni de 

ecologizare 

 utilizarea rațională 
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a resurselor 

naturale ( apa, 

sursele de 

energie, 

lemnul, hârtia 

etc .) 

 să încercăm să 

convingem cât 

mai mulți 

prieteni de 

importanța 

acestor 

acțiuni. 

Au accentuat ideea că ”Ziua Pământului” trebuie sărbătorită în fiecare 

zi.  

Veghează la sănătatea PLANETEI! 

Și atitudinea ta contează! 

LA MULȚI ANI TERRA! 

 

4.Activitatea: Macheta“Stil de viață sănătos” 

Elevii Patrulei Eco din clasa a X-a D au realizat o machetă care 

să convingă Juriul 

Național ce presupune  

un stil de viață 

sănătos.  

Pentru machetă elevii 

au  folosit doar 

materiale reciclabile 

(tăvițe din polistiren) 

și materiale naturale 

(legume).  

În urma 

jurizării, elevii din 

Patrula Eco „Gândește 

Verde” au primit 
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diplome de participare iar eleva Ardelean Tabita din clasa a x-a D a fost 

desemnată câștigătoarea celei mai complexe agende (coordonator 

profesor Slevaș Bianca).  

Felicitări tuturor elevilor din Patrula Eco „Gândește Verde”! 

(prof. Slevaș Bianca) 

 

 

STUDIU ASUPRA STRUCTURII  

MAGMATO-VULCANICE 

 MOIGRAD-POMĂT-CITERA 
(rezumatul lucrării de la Sesiunea de comunicări 

 științifice ale elevilor din clasele liceale) 
                                                 

 

În perioada 19-24 iulie 2016 am participat la Sesiunea de 

comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale - etapa națională, la 

disciplina geografie (secțiunea GEOGRAFIE FIZICĂ/profesor 

coordonator: Slevaș Ioana-Bianca), etapă care a avut loc la Fălticeni, 

județul Suceava. 

Lucrarea cu care am participat la concurs a vizat următoarea 

structură: introducere, argument, metodologia cercetării, încadrarea în 

spaţiul geografic sălăjean, caracteristici geologice, aspecte morfografice 

și morfometrice, aspecte  social-economice, concluzii, respectiv 

bibliografie. 

În continuare am înfățișat o parte din conținutul lucrării. Am 

ales această temă pentru lucrarea mea deoarece consider că trebuie să ne 

cunoaştem propriile valori și mediul în care trăim impreuna cu toate 

lucrurile pe care le oferă și le poate oferi. Un alt argument este acela că 

din totdeauna am considerat vulcanismul, magmatismul și toate 

elementele adiacente acestora ca fiind foarte interesante, iar când am 

avut ocazia de a alege tema lucrării am hotărât să combin lucrurile 

susţinute în primul argument cu cele din al doilea argument, astfel 

alegând tema lucrării în cauză. 

      Totodată am fost fascinat de această structură magmato-

vulcanică încă de când am fost prima dată să văd acest complex, 
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impresionându-mă prin formele de relief pe care le prezintă și de modul 

prin care acestea s-au format de-a lungul timpului. În clasa a IX–a, la 

relieful orizontului local am vorbit despre această structură și am rămas 

surprins de complexitatea ei. 

Complexul Pomăt-Moigrad-Citera se situează în partea  centrală 

a judeţului Sălaj la distanţă mică de reședinţa de judeţ - Zalău, de 

aproximativ 10 km. Teritoriul care face obiectul lucrării de faţă se 

situează în extremitatea nordică a Munților Meseş, unde apare o 

concentrare de măguri vulcanice, în vecinătatea localității Moigrad, de 

aici derivând şi consemnarea lui Rusu A., în literatura geologică a 

datelor despre rocile eruptive și tectonica ”regiunii Moigrad ”. 

 
Fig 1. Imagine 3D a complexului Moigrad-Pomăt-Citera 

 

      Concret, corpurile eruptive din împrejurimile Moigradului 

ocupă  spațiul de la contactul cu Munții Meseș , circumscris de o reţea 

de râuri torenţiale precum : P. Ortelecului (la nord), V. Pomătului (la 

sud),  Lunca Brazilor (la est) și V. Moigradului   (la vest). 

      Sub aspect geomorfologic, teritoriul este parţial evaluat în 

lucrările scrise de Al. Savu (1963), V. Mihăilescu (1935), T. Moraru și 

V. Sorocovski (1972)  și I. Mac (2002).  
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     Din punct de vedere petrografic acest complex a avut parte de 

mai multe opinii din partea diverşilor cercetători care l-au studiat, uneori 

acestea fiind chiar şi contradictorii. Aceste opinii sunt următoarele : 

 Hofman K. a constatat în anul 1979 existența a două 

tipuri de roci eruptive, acestea fiind trahitele cu ortoclaz 

și andezitele cu augit 

 Răileanu G., Rusu A. şi Moisescu M. apreciează în 

1964 prezenţa dacitului (tortonian-helveţian) și 

andezitului  (sarmaţian) 

 Iliescu O. separă în 1965 regiunea în trei categorii de 

roci eruptive, acestea fiind : riolitele si porfirele 

cuarţeifere (Lutețian superior),  dacitele (Chatian-

Aquitanian), andezitele și dioritele (Oligocen-

Burdigalian)  

 Rusu A. distinge în 1966 două tipuri petrografice: 

dacitele (din dealul Măguricea) şi                 diorit-

andezitele care sunt răspândite pe areale mai mari la 

sud-est de Moigrad, cele mai evidente apariții fiind în 

vârfurile Pomăt și Citera. 

      Cu toate că opiniile referitoare la petrografia acestui complex sunt 

destul de variate și într-un număr destul de mare, putem trage 

următoarele concluzii : 

 în regiune există două tipuri petrografice : dacitele și 

diorit-andezitele; 

 punerea în bloc și formarea rocilor au avut o desfășurare 

polifazată, cu primele momente în Paleogen și încheindu-se 

în Miocen; 

 apariția și localizarea corpurilor vulcanice este explicată 

prin accidentele puse în evidență de geologii care au studiat 

regiunea (Gr. Răileanu în 1964, K. Hofmann în 1979 și A. 

Rusu în anul 1965-1966 ); 

 la întretăierea faliilor s-au realizat principalele corpuri 

andezitice din regiune, precum Măgura Moigradului. 
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ASPECTE MORFOGRAFICE ȘI MORFOMETRICE 

 

     Pentru o bună analiză a reliefului zonei în studiu, pentru a ilustra în 

detaliu (în funcţie de scara hărţii utilizate)  particularităţile versanţilor și 

interfluviilor am întocmit profile geomorfologice simple pe diferite 

secţiuni din complexul Moigrad-Pomăt-Citera. Aceste profile 

geomorfologice reprezintă secțiuni/linii construite pe baza hărții 

topografice cu ajutorul curbelor de nivel, având drept scop punerea în 

evidență a configurației terenului studiat. Acestea se execută între două 

puncte, de-a lungul unei culmi, transversal peste mai multe unități, în 

vederea determinării fragmentării reliefului.  Această reprezentare 

constituie una din multiplele modalități de analiză a reliefului și are la 

bază valori morfometrice care sunt raportate la două axe de coordonate.    

În întocmirea profilelor geomorfologice am respectat 

următoarele  etape de lucru: 

- identificarea  pe harta topografică a  unității de relief studiate (în 

cazul de față, complexul magmato-vulcanic Moigrad-Pomăt-

Citera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4. Detaliu din harta topografică L-34-35,  

scara 1:100.000, cu secțiunile de lucru 

- trasarea  secțiunii profilului pe hartă (secțiunea A-B); se ia o 

fâșie de hârtie albă (bandă de hârtie), se suprapune pe secțiunea 
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trasată, trecându-se pe ea toate intersecțiile dintre secțiune și 

curbele de nivel, adică valorile altimetrice; 

- pe o hârtie milimetrică fixăm un sistem de axe (XOY), iar  în 

plan orizontal (pe axa OX) suprapunem banda de hârtie obținută 

a profilului de reprezentat (marcând fiecare intersecție obținută 

pe fâșia de hârtie, respectând distanțele, iar apoi valoarea 

altimetrică corespunzătoare);                

- alegem scara verticală a reprezentării, prin compararea valorilor 

altimetrice minime și maxime;          

- după ce s-a ales scara, se ridică în spațiu fiecare curbă, conform 

diferenței de nivel la scara   aleasă, consemnând prin puncte 

intersecția acestora, iar prin unirea lor se obține o linie curbă 

care reprezintă profilul geomorfologic dorit. 

 

 
Fig 5. Profil geomorfologic transversal de interfluviu - vale pe secțiunea 

de lucru A-B 

Respectând etapele de lucru enunțate anterior am întocmit și 

profilul geomorfologic pentru secțiunea B-C, care se prezintă astfel: 
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Fig 6. Profil geomorfologic transversal de interfluviu - vale pe secțiunea 

de lucru B-C 

Prin combinarea (continuitatea) celor două profile 

geomorfologice am obținut un profil geomorfologic compus care 

ilustrează foarte bine particularitățile versanților, interfluviilor din teren. 

 

ASPECTE  SOCIAL-ECONOMICE 

De-a lungul timpului omul a intervenit și a contribuit în mod 

negativ sau pozitiv asupra zonei pe care se concentrează această lucrare. 

Cariera de la Moigrad este o formă de relief antropică realizată 

cu scopul de a exploata și extrage rocile cu caracter magmato-vulcanic 

din măgura Moigradului. Este una dintre realizările cu efect negativ ale 

omului asupra complexului în cauză având ca și efect mai vizibil o 

alterare ireversibilă a peisajului. 

      Altă consecință a exploatării de la Moigrad este dislocarea unor 

cantități considerabile de rocă și pământ din stratul de suprafață, 
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exploatare realizată cu scopul de a ajunge la minereurile sau rocile care 

doresc să fie extrase din pământ.  

      Exploatarea este cel mai vizibilă pe versantul sudic, peisajul 

evidențiind consecințele stilistico-geografice realizate de exploatări. 

 

 
 

Fig 6. Rezultat al exploatarii de la Moigrad 

 

Castrul de la Porolissum : 

     Este una dintre cele mai vechi lucrări efectuate de om în perimetrul 

complexului Moigrad-Pomăt-Citera, reprezentând o contribuție adusă în 

sens pozitiv, deoarece este un punct de atracție turistic și pune totodată 

în evidență, prin așezarea strategică, proeminențele  dealului Pomăt pe 

care se află localizat. 
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Fig 7. Castrul de la Porolissum ( fotograf : Paul Maroti ) 

În prezent valoarea acestui complex se justifică prin importanța 

economică - sursă de rocă de construcție și de material lemnos, 

importanța turistică - încărcătură peisagistică deosebită, importanța 

habitațională - oferă ”protecție” naturală așezării de la poalele sale, 

Moigrad, importanța istorică – păstrează în imediata sa apropiere 

vestigiile castrului și a vechiului municipiu roman Porolissum, capitala 

provinciei romane, Dacia Porolissensis, importanța culturală – 

găzduiește la poalele sale, anual, în luna septembrie, Festivalul Zilele 

Romane, iar pe timpul verii, manifestarea cultural-artistică ”Porolissum 

fest”, în scopul promovării patrimoniului cultural antic. 

La finele acestui concurs am reușit să obțin, sub îndrumarea 

doamnei profesor Slevaș Bianca, un Premiu Special. Totodată, în urma 

acestei experiențe, am cunoscut persoane noi, pasionate de geografie, 

am reușit să învăț lucruri noi, dar și să rămân cu amintiri frumoase 

despre momentele extraordinară petrecute în contextul acestei sesiuni. 
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CUM AȘ VREA SĂ FIE ȚARA MEA? 

 
Când eram în gimnaziu visam să ajungă vremea când voi fi la 

maturitate pentru a-mi putea forma propria familie ca mai apoi să 

emigrăm pe un alt continent. Ce-i drept, acum când mă gândesc la 

dorința mea din copilărie îmi dau seama că nu aveam nici o temelie la 

baza acelei dorințe. Voiam doar să mă știu departe. 

    Cand doamna profesoară ne-a provocat la o nouă temă și anume 

„Cercetarea științifică a unui tip de stat în care aș vrea să locuiesc”, am 

început să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă decât cea pe care o 

aveam înainte cu privire la țara în care trăim. 

  Am ales să scriu despre țara noastră, România, cu scopul de a 

descoperi cât mai multe despre teritoriul în care noi ne dezvoltăm și 

creștem ca și națiune. România este a noua țară după suprafața 

teritoriului (238391 km pătrați) și a șaptea țară după numărul populației 

(peste 20 milioane locuitori) dintre statele membre ale Uniunii 

Europene. 

   Constituția României nu spune ca România este o republică 

parlamentară, prezidențială sau semi-prezidențială, dar din definiția 

celor trei putem deduce că este o republică semi-prezidențială cu valențe 

parlamentare: ART 85(1) Președintele României este ales prin vot 

universal (…), ART 85(1) Președintele României(…) numește 

Guvernul(…),ART 109(1) Guvernul răspunde politic numai în fața 

Parlamentului pentru întreaga sa activitate, astfel România are o formă 
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de guvernământ în care prim-ministrul și președintele sunt ambii 

prticipanți activi în administrația statului. 

   Caracterul unitar al statului român exprimă o trăsătură a acestuia 

ce vizează unul dintre elementele sale constitutive, anume teritoriul. Sub 

aspectul structurii de stat, România se prezintă ca un stat unitar 

democratic. Cât privește caracterul indivizibil al statului român, 

exprimat încă de Constituția din anul 1866, acesta privește cele trei 

elemente constitutive ale statului în ansamblu, precum și pe fiecare 

dintre ele în parte. Nici unul din cele trei elemente - teritoriu, populație 

și suveranitate - nu poate fi împărțit în sensul de a fi sub stăpânirea altui 

stat. 

   Personal, consider că această formă de conducere a statului 

poate aduce multă prospețime și dezvoltare la nivel de stat, dacă 

oamenii aflați în frunte ar fi oameni cu frică de Dumnezeu, dornici să 

facă bine, credincioși în lucrurile care le-au fost încredințate și având ca 

fundament corectitudinea. Nu cred că România nu prosperă din cauza 

unei forme de conducere ci din cauză că fiecare dintre noi avem o 

anumită vină. Fiecare vede paiul..., dar nu vede bârna... Dacă ne-am opri 

pentru câteva momente din alergarea noastră și am medita la scopul 

pentru care am fost creați, nu am mai avea timp să judecăm, să aruncând 

vina asupra altuia. Am înțelege astfel că fiecare, în locul unde se află, 

are menirea de a face o lume mai bună. 

   De ce să părăsim aceste meleaguri când avem atătea bogății? În 

lumea autohtonă circulă o vorbă: România este țara europeană cu cele 

mai multe elemente din tabelul lui Mendeleev, după Rusia. E o mană 

cerească de care însă nu am profitat de-a lungul timpului, iar istoria 

ultimilor 150 de ani de când se exploatează resursele energetice, a 

consemnat o risipă de nedescris, care continuă și azi. Substanțele 

minerale răspândite pe întreg teritoriul țării sunt evaluate de specialiști 

la aproape 7 miliarde de dolari. Mai apoi, există Munții Apuseni, unde 

găsim peșteri, cascade, numeroase zone miniere și cu un potențial 

economic mare, dacă nu ar fi lăsate în paragină. De asemenea, se 

remarcă minele de la Roșia Montană, Zlatna- cu  importante zăcăminte 

de aur, cupru și alamă. Dacă s-ar investi în aceste zone, în unele 
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domenii, ar ține în spate toată țara, fără să mai amintim numeroasele 

splendori aflate în țara noastră fără a ști de existența lor. 

   Ceea ce aștept eu de la România e să fie o țară mai puțin 

tolerantă. Să știe să-și impună anumite reguli pe care să le respecte cu 

precizie,  dobândind o coloană vertebrală pentru a nu putea fi asociată 

cu o cetate surpată și fără ziduri.  

Să învățăm  cum să ne prețuim teritoriul! 

În orice detaliu este o minune! 

(Simida-Larisa Negreanu, clasa a XI-a E) 

TEAMA DE RIDICOL 

Experiența vieții, nu foarte multă, ne-a învățat să nu mai 

subestimăm imprevizibilul și să acceptăm orice provocare. Deseori ne 

plângeam de câte avem de făcut, de cât de scurt e timpul, dar nu făceam 

bine. Problema era alta. E problema pe care o au majoritatea liceenilor: 

teama de ridicol, o teamă care nu a fost și nu e justificată - la această 

concluzie am ajuns până azi. Poate că mâine o să avem un alt gând, dar 

știm că și cel de azi are valoare. Mai apoi, gândindu-ne că viitorul 

societății depinde de modul de educare, de creștere a tinerilor și copiilor 

din ziua de azi, am realizat că realitatea cruntă se va dovedi a fi 

introvertirea acestora, de asemenea,  o societate fară visuri și speranțe. 

Stând și analizând  am ajuns la concluzia că în vremurile de azi 

accentul se pune în cea mai mare parte pe exterior, adică pe lucrurile 

materiale...și… uităm..., uităm ceea ce avem mai de preț – sufletul. Oare 

ce ne provoacă această uitare? De ce majoritatea tinerilor cresc fără 

dram de personalitate?  De ce țin în ei lucruri ascunse și nu au curajul de 

a-și exprima opinia, de a spune pur și simplu ceea ce cred?  Pentru că 

odată cu dezvoltarea  tehnologiei se rupe și contactul cu lumea reală. 

Tehnologia, fără să ne dăm seama... ne fură treptat... ne fură capacitatea  

de a comunica verbal, pierdem farmecul relațiilor zidite pe fapte, 

onestitate. De la vârsta de doi ani, când acele ființe adorabile abia  își 

stabilesc un echilibru în propriul lor corp știu - da, așa este! - chiar 

cunosc termenul de ‘telefon’, mai ales ‘tabletă’. Ne e milă de conștiința 

lor. Acești copii cresc într-o lume virtuală alături de ponei, monștri, 
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curse periculoase, fapte de agresivitate. Pur și simplu vor fi lipsiți de 

ceea ce înseamnă ‘Amintirile copilăriei’. Însă ce e mai grav în toata 

treaba asta, pe lângă că acel timp e pierdut, e că tehnologia ne afectează 

psihic, chiar și pe noi, cei tineri.  E de precizat faptul că Internetul 

conține atât părți pozitive cât și părți negative. Însă este trist că mulți nu 

știm să-l utilizăm în scopuri utile. Toate acele jocuri și filme de acțiune 

la care ne uităm, ne fac să fim mai impulsivi, ne afectează vocabularul 

prin termeni care dezonorează caracterul personal, ne transferă  într-o 

altă dimensiune , totul petrecându-se la nivel de gând. 

              Suntem suma gândurilor noastre. Nu vedem lucrurile cum sunt 

ele, ci așa cum suntem noi. Gândul este cel de la care pleacă tot ceea ce 

urmează și mereu judecăm si ne judecăm analizând rezultatul acțiunilor 

noastre sau ale celorlalți, fără să ținem cont de gândul primordial.  De 

aceea este foarte important cu ce ne ocupăm timpul. Gândurile creează 

realitatea. Ceea ce gândim și simțim devine oglinda perfectă a devenirii 

noastre. 

Potrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem în atmosferă din 

punct de vedere vibratoriu, adică gânduri, vorbe, dorințe, fapte, 

sentimente, emoții, toate se întorc la noi producând efecte semnificative 

în câmpul nostru energetic. De aici, explicația plății obligatorii suportate 

de oricine face rău unei alte persoane. Mai mult decât atât, o agresivitate 

chiar neverbalizată, menținută în subconștient, se transformă treptat într-

un  adevărat program de distrugere. 

              Venim deseori la școală și nici nu ajungem bine că abia 

așteptăm să se termine orele de curs să putem pleca care pe unde. 

Profesorii intră la ore pe rând, ne predau lectia… și poate, mai mult ca 

sigur așteaptă  intervenția noastră. Ei au fost puși acolo ca un dar pentru 

noi. În imaginea noastra ar trebui să apară precum niște prieteni care ne 

vor binele, să fie discuții libere din care să rămânem cu ceva. Astfel, 

respectându-ne reciproc, împlinirea sufletească va fi atât de partea lor 

cât și de partea noastră. Ei vor fi deschiși și bucuroși să ne ajute cu 

informații și sfaturi practice din experiențele acumulate de-a lungul 

anilor, iar noi vom dobândi tot mai multe cunoștințe fără a depune un 

efort prea mare. 
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  Elevii de azi au nevoie de un scop bine definit și anume curajul 

de a sfida convențiile și formalitățile ce stau la baza descrierii liceanului 

român. Ceea ce poate face un licean e să creadă în imposibil, să profite 

de oportunități și să întrebe. 

(Simida-Larisa Negreanu, clasa a XI-a E) 
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EXCELENȚA ELEVILOR 

 

Anul școlar 2015-2016 

 

Olimpiada de geografie, etapa județeană-2016 

 

Mențiune – eleva Groza Adriana (XI E) 

 

 

 

 

 

Sesiunea de Comunicări Științifice ale elevilor,etapa județeană-2016 
Premiul I – eleva Tarba Iulia (clasa a X - a C) cu lucrarea ”Descoperă 

rezervația naturală Stanii Clițului” 

 

Sesiunea de Comunicări Științifice ale elevilor, etapa națională-2016 
Premiu Special – eleva Tarba Iulia (clasa a X - a C) cu lucrarea 

”Descoperă rezervația naturală Stanii Clițului”, Deva, iulie 2016 

 

 

 

Concursul Național Interdisciplinar Geo-Informatică –etapa 

națională, 15 Iunie 2016 

Premiul III – elevul Uleia Alexandru (clasa a XI - a A) cu lucrarea 

”Orașele-reședință din România” 

 

Concursul Național de Protecția Mediului și Machetomodele 

”Reciclăm, nu poluăm” 

Premiul I – eleva Cheță Roxana (clasa a XII-a E) , secțiunea colaj, 

ediția V, septembrie 2015 

  

Au cules 

laurii. 

aptitudini, 

talent, muncă 

Elevii creativi. 
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REBUS  
(Hidrosfera) 

 
1. Mase de gheață rezultate în urma acumulării de zăpadă din 

regiunile alpine .... 

2. Marea Mânecii este o mare de tip.... 

3. Trecerea din stare gazoasă în stare solidă se numește ...  

4. Oceanul cu cea mai mare întindere de gheață este Oceanul .... 

5. Locul apariției apei subterane la suprafață se numește …  

6. Apele... cuprind lacuri, bălți și mlaștini .  

7. Oceanul cu cea mai mare întindere este Oceanul .... 

8. Sunt mișcări de ridicare și coborâre a apelor oceanice .... 

9. Blocurile mari de gheață ce plutesc pe apele oceanice desprinse 

din ghețari se numesc ...  

10. Câmpul de gheață ce se formează în mările polare se numește ...  

A-B . Învelișul de apă al Pământului este ...           

(Burde Alexandra, clasa a IX-a D)                              

  

 

 

G H E Ț A R I I  

E P  I C O N T I N E N T A L Ă 

D E S U B L I M A R E  

A R T I C 

I Z V O R 

S T Ă T Ă T O A R E 

P      A C I F I C 

 M A R E E L E 

A I S B E R G U R I 

 B A N C H I Z Ă 
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REBUS 

(HIDROSFERA) 

 
1. Cel mai adânc lac din lume este ... 

2. Marea ... este cel mai mare lac ca suprafață din lume. 

3. Cum se numește învelișul de apă al Pământului? 

4. Cel mai lung fluviu din lume este… 

5. Ce reprezintă o masă enormă de gheață? 

6. Masa de apă sărată, aflată în depresiuni mari ale scoarței… 

7. Cel mai mic ocean ca suprafață este Oceanul… 

8. Mase de apă sărată mai mici decât oceanele… 

9. Care este al doilea fluviu din lume după lungime? 

10. Proprietate a apelor oceanice… 

11. Mișcările ondulatorii la suprafața apelor oceanice sunt… 

12. Apar ca niște ,,fluvii” uriașe înconjurate de ape oceanice… 

13. Mișcările de ridicare și coborâre a apelor oceanice sunt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vereș Oana, clasa a IX-a D) 

 B A I K A L  

C A S P I C Ă 

H I D R O S F E R Ă 

 N I L  

  G H E Ț A R I  

 O C E A N U L  

A R C T I C  

M Ă R I L E 

 A M A Z O N 

 S A L I N I T A T E A  

V A L U R I L E  

 C U R E N Ț I 

M A R E E L E 
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Știați că..? 

Dunărea : 

 are o lungime totală de aproximativ 2.860 km? 

 este al doilea fluviu ca lungime din Europa ( după Volga, 

Rusia, 3.692 km) și al douăzeci si nouălea din lume? Având în 

vedere că Volga străbate doar Rusia, țară membră în UE, 

Dunărea este cel mai lung fluviu din Uniunea Europeană. 

 are un debit mediu de 6.500 metri cubi pe secundă? 

 frumusețea  și caracterul maiestuos al Dunării au construit 

frecvent surse de inspirație pentru poeți, pictori, muzicieni și 

alți oamenii de cultură? 

 cea mai cunoscută creație culturală dedicată fluviului este         

,, Dunărea albastră”, un vals vienez creat de Johann Strauss? 

Altă piesă cunoscută dedicată fluviului este ,, Valurile Dunării”. 

 Delta Dunării  este unica deltă din lume declarată rezervație a 

biosferei? 

 suprafața Deltei Dunării crește anual cu aproximativ 40 metri 

pătrați? 

 cea mai însorită localitate a României este orașul Sulina? 

 în Delta Dunării întâlnim cea mai compactă suprafață de 

stufăriș de pe glob? 

 în Delta Dunării se întâlnește cea mai mică densitate a 

populației din România? 

 cele mai longevive animale din Delta Dunării sunt broasca 

țestoasă de uscat și broasca țestoasă de apă, care pot atinge 

vârsta de 120 de ani?            

 

Marea Moartă: 

 

 este cea mai sărată mare din lume, cu o concentrație de sare care 

depășește aproape de 10 ori concentrația de sare dintr-o mare 

normală? 

 este atât de sărată, încât corpul uman plutește pe suprafața apei? 
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 în Marea Moartă nu trăiesc pești, apa acestei mări fiind mult 

mai sărată pentru dezvoltarea vieții? Totuși, anumite bacterii și 

plante rezistă și în acest mediu ostil. 

 marea, cu o suprafață de doar 600 de km pătrați, este alimentată 

cu apă doar de Râul Iordan și este o mare închisă, nu are 

deschidere la altă mare? 

 

Lacul Baikal: 

 

 este cel mai mare rezervor de apă dulce din lume? 

 are o adâncime de 1 637 m, fiind cel mai adânc lac de pe Terra? 

 apa sa este printre cele mai limpezi? 

 este complet înconjurat de munți? 

 primește apele a peste 300 de râuri care se varsă aici? 

 un singur râu își are originea în Baikal, râul Angara? 

 se află în Federația Rusă? 

 

Bibiliografie: 

stiati-ca.haios.ro 

https://ro.wikipedia.org/ 

(Vereș Oana, clasa a IX-a D) 

Știați că..? 

(aspecte importante despre apariția hărților) 

 
- în anul 2000 î.Hr. au apărut primele 

hărți zgâriate pe tăblițe de lut, 

întocmite de babilonieni și egipteni?  
 

- în anul 250 î.Hr. Eratostene (considerat 

fondatorul geografiei matematice) 

calculează destul de precis dimensiunile 

Pământului? 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkx8j8uoPQAhUEVSwKHcqMD-YQjRwIBw&url=http://istorie-furata.blogspot.com/2013_12_01_archive.html&psig=AFQjCNG7CPIurrkkx1odODnDWltOGJo8Rw&ust=1477948845988504
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- în anul 150 î.Hr. Crates din Mallos construiește 

primul glob geografic? 

 

- în anul140 Ptolemeu întocmește hărți 

destul de complete pentru perioada 

respectivă, folosind pentru prima dată o 

proiecție cartografică (mai exact o proiecție 

conică)? 

 

- în secolul al XI-lea arabii aduc de la 

chinezi busola, ce reprezintă un 

instrument esențial pentru orientare? 

 

- Vasco da Gama este unul dintre 

primii navigatori care întocmesc 

portulane (în anul 1498),  adică hărți 

maritime vechi? 

 

- în anul 1787 se inventează teodolitul, un 

instrument de bază în lucrările 

topografice (măsurarea direcțiilor 

unghiulare orizontale și verticale), 

inventarea acestuia reprezentând 

un progres important în realizarea 

hărților? 

 

- în anul 1802 se adoptă semnele 

convenționale și totodată se 

consideră nivelul mării (0m) ca 

nivel de referință pentru 

determinarea adâncimilor și a 

altitudinilor? 
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- cartografii flamanzi Gerhard Mercator și Abraham Ortelius sunt 

reprezentanți ai ”vârstei de aur a cartografiei”? 

 

- Mapamondul lui Anaximandru este prima reprezentare a 

Pământului, cunoscută până în prezent? 

 

- Harta  Transilvaniei (datorată lui Johannes Honterus din 

Brașov) este prima hartă a unei părți din România întocmită de 

un român (tipărită la Basel în 1532)? 

 

- GIS (Geographical Information System) poate realiza o gamă 

variată de hărți, indiferent de tematica propusă? 

 

 
Harta reprezintă un mijloc de învățământ indispensabil pentru 

însușirea geografiei. În prezent hărțile au o largă utilizare în domenii 

variate de activitate, precum climatologie, hidrologie, topografie, 

cadastru, domeniul militar, în construcții etc. 

 
Bibliografie: 

Popescu, Manuela, (2004), Geografie-manual pentru clasa a IX-a, 

Editura Aramis Print, București 

 (profesor Slevaș Bianca) 
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