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Biblioteca în faţa schimbării
Bibliotecile se numără printre cele mai vechi instituţii socio-culturale, cu un rol determinant în
evoluţia civilizaţiei umane prin funcţiile pe care le îndeplinesc: custodia educaţională, estetică şi
informaţională. Ele fac parte din toate sistemele societăţii şi de-a lungul secolelor s-au dovedit a fi parteneri
ai schimbării, intrând în paradigme noi de mai multe ori şi trecând prin numeroase etape de dezvoltare care
au dus la consolidarea poziţiei pe care o deţin în societate.
Biblioteca şcolară însoţeşte şi influenţează dinamica învăţământului, determină calitatea acestora.
Astfel spus, biblioteca reprezintă un instrument de bază, cu sarcini concrete în ceea ce priveşte pregătirea
şcolară propriu-zisă a elevilor, cât şi formarea culturii generale , a educaţiei moral – cetăţeneşti şi patriotice,
sarcini condiţionate de dezvoltarea şi orientarea gustului pentru lectură, de formarea deprinderilor de muncă
intelectuală.
Biblioteca are misiunea de a transforma biblioteca într-un centru de informare şi documentare, întrun instrument eficient de muncă intelectuală, în slujba profesorilor şi a elevilor, pe care are datoria să îi
iniţieze asupra metodelor şi tehnicilor de utilizare în scop pedagogic a tuturor mijloacelor aflate în dotarea
bibliotecii şcolare.
Informaţia este un factor definitoriu pentru stadiul societăţii, programul oricărei epoci este influenţat
sau definit de programul informaţional. Şi cel mai stimulator instrument de informaţie pentru gândirea
omenească este CARTEA, ale cărei rosturi cresc, tot mai mult în ciuda invaziei de noi tehnologii. În
sistemul culturii cartea este un instrument de prim ordin, iar biblioteca este instituţia de cultură prin
excelenţă.
În condiţiile societăţii româneşti de astăzi, ale mobilităţii ce caracterizează aproape toate domeniile
de activitate şi în special pe cel al profesiunilor, a devenit strigentă, problema pregătirii tinerilor şcolari
pentru a se putea integra în viaţa socială, devenită subit atât de trepidantă şi a se adapta cerinţelor activităţii
productive sau serviciilor.
Orice om care vrea să se cultive, indiferent de specialitatea sa,
apelează la o bibliotecă, la cărţile din afara manualelor pentru a-şi
desăvârşi cunoştinţele. Pentru aceasta elevii trebuie să aibă
deprinderea lecturii, să stăpânească tehnicile muncii intelectuale,
trebuie să ştie să înveţe pentru a obţine maximum de eficienţă în urma
citirii unei cărţi, bibliotecarul este cel care pune la dispoziţia cititorilor
interesat toate instrumentele necesare pentru formarea sa intelectuală.
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi numărul cititorilor a
crescut datorită programei şcolare.

Când numărul mare de publicaţii ameninţă cu sufocarea şi ordonarea acestor imense cantităţi de
informaţii necesită introducerea unor reguli şi procedee de reală specializare, profesia de bibliotecar iese în
prim plan.
Nu trebuie să ne sperie tehnica informaţională şi de la calcul pentru că responsabilitatea pentru orice
informaţie revine bibliotecarului. De aceea, una din schimbările pe care trebuie s-o acceptăm acum, când
setea de cunoaştere a devenit „foamea de informaţie”, este introducerea calculatorului în toate bibliotecile
şcolare. Automatizarea serviciilor de bibliotecă este în slujba noastră şi mai ales a cititorilor, în special a
cadrelor didactice care îşi pregătesc lucrările ştiinţifică. Cu siguranţă, această automatizare nu se poate face
fără să existe bibliotecă şi bibliotecar. De aceea, trebuie să fim optimişti în ceea ce priveşte profesiunea
noastră, căci atâta timp cât „totul există pe lume pentru a sfârşi într-o carte”, biblioteca şcolară, prin
dimensiunile pe care la capătă în şcoală, în procesul reformei învăţământului, va exista, de vreme ce
prelucrarea, stocarea şi tratarea informaţiei vor fi probabil singurele ramuri de activitate care vor cunoaşte o
continuă expansiune.
Concluzionând, putem spune că educaţia şi instrucţia nu sunt posibile fără aportul cărţii, acest etern
tezaur informaţional. Lectura acesteia, aidoma manualului, nu este însă decât una din condiţiile devenirii,
formării şi educării elevului, alături de atâtea alte necunoscute.
Este evident că lumea se schimbă, omul este din ce în ce mai grăbit, obligat, în acelaşi timp, să fie
din ce în ce mai bine informat. Fiind presat de timp, el va cere să fie servit (informaţional) rapid şi eficient.
De aceea, vechile formule devin greoaie şi perimate.
Specialiştii văd în biblioteca viitorului o bază de date în care informaţiile ocupă un spaţiu foarte
restrâns, sunt excelent indexate şi accesibile la comanda oricărei persoane conectate la reţea. Bibliotecarul
viitorului va fi un specialist în informaţie. El va lucra de la birou sau de acasă şi se va adresa celor ce au
nevoie de asistenţă în exploatarea surselor informaţionale disponibile.
Bibliotecile nu mai reprezintă astăzi doar structuri de conservare şi utilizare a resurselor creaţiei
umane, ele sunt structuri de relaţie cu utilizatorii lor, structuri deschise, flexibile. O serie de modificări în
organizarea funcţiilor şi serviciilor lor provin din faptul că ele
au încetat de mult să mai fie singura sursă importantă de
informaţie. S-au văzut astfel în situaţia de a face faţă
concurenţei determinate de apariţia altor organizaţii specializate
în transferul informaţiei. Pentru a-şi păstra poziţia pe piaţă,
bibliotecile au trebuit şi trebuie să-şi îmbunătăţească în
permanenţă oferta de servicii şi produse pe care le pun la
dispoziţia utilizatorilor, să-şi întărească rolul de furnizor de
informaţii pe care îl au la nivelul societăţii.
Prof. Miklos Mihaela
Scoala Gimnaziala nr.7 Petrosani
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Educaţia părinţilor-premisă în educaţia elevilor
Autor : Prof. Haiduc Laura
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
„ Copilul care este lăudat, învaţă la rându-i să aprecieze . Dacă un copil trăieşte în iubire, învaţă să iubească
şi el . Dacă trăieşte într-un mediu ce dăruieşte, copilul învaţă ce este generozitatea .”( D. I. Nolte )
Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut încă de la Komensky, în prima carte
de educaţie a copiilor, care considera că educaţia primită de la aceştia până la vârsta de şase ani, în
primul rând de la mamă, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară .
Ceea ce cred părinţii despre viaţă şi împlinirea ei va determina felul în care îşi vor creşte copiii .
Modul în care sunt crescuţi contribuie la formarea concepţiei fundamentale a copiilor despre ei înşişi.
Toate opţiunile lor viitoare depind de viziunea asupra propriei persoane .
Deci , comportamentul copilului va fi influenţat de educaţia pe care a primit-o în familie . În familia
în care predomină supraprotecţia, respingerea şi întreruperea sistematică a oricărei activităţi efectuate
de copil, copilul manifestă brutalitate, este certăreţ, se joacă mai mult singur, se supără când pierde, este
necomunicativ . La polul opus sunt familiile în care copilul este liber, îi este stimulată creativitatea .
Acesta se caracterizează prin originalitate şi spontaneitate, are autonomie şi capacităţi de a se descurca
singur .
În familie , copilul îşi face pregătirea pentru viaţă . Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât
copilul este mai mic şi scade pe măsură ce copilul înaintează pe treptele superioare ale ontogenezei . A. S.
Makarenko fiind convins de rolul exemplului în educaţie ca şi de înclinaţia copilului pentru imitaţie se
adresează părinţilor astfel : „ Să nu credeţi că educaţi copilului numai atunci când vorbiţi cu el, când îl
povăţuiţi sau îi porunciţi . Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi
acasă . Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi
duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare însemnătate . Copilul vede sau
simte cea mai mică schimbare în ton ; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care
voi nu le observaţi” .
Un părinte fericit va fi acela care nu dă copilului tot ce vrea, pentru că două două lucruri pot duce la
ruină : să nu aibă nimic sau să aibă totul .
Un părinte fericit va fi acela care nu ia ăntotdeauna apărarea copiluluisău . Iubirea adevărată constă
în a-l obişnui cu umilinţa, căci din recunoaşterea greşelilor se naşte dorinţa de îndreptare .
Un părinte fericit va f acela care are răbdare şi încredere, îşi ajută copilul să îşi dezvolte propriul eu,
îi cultivă bunătatea, dărnicia, compătimirea faţă de semenii aflaţi ăn suferinţă .
Copiii au ceea ce trăiesc . Ca să-i învăţăm să fie încrezători, să iubească, să fie generoşi, respectuoşi
trebuie să-i încurajăm, să-i acceptăm, să-i aprobăm şi să le fim prieteni
Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să
dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator.
Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative precum învaţarea limbilor străine,
informatica, muzica.

Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi
excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să
sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.
În ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi.
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţa.
Parinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea.
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îsi învaţă copiii cum să gândească.
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îsi preătesc copiii pentru eşecuri.
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare.
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.
Părinţii inteligenţi sunt semănători de idei şi nu controlează viaţa copiilor lor. Ei seamănă şi aşteaptă ca
seminţele să germineze. Pe timpul aşteptării poate să apară mâhnire, dar dacă seminţele sunt bune, vor
încolţi.
„Avem nevoie de patru îmbrăţişări pe zi pentru a supravieţui. Avem nevoie de opt îmbrăţişări pe zi
pentru a ne menţine pe linia de plutire. Avem nevoie de douăsprezece îmbrăţişări pe zi pentru a creşte.”
( Virginia Satir)
Ce aduce o îmbrăţişare?
Protecţie
Siguranţă
Încredere...în sine sau în cei apropiaţi
Forţă - când transmitem energia noastră prin îmbrăţişare, propriile noastre forţe cresc.
Sănătate -contactul fizic în îmbrăţişare implică o energie vitală, capabilă de a vindeca sau uşura suferinţa.
Recunoaştere…a valorii fiecăruia.
„Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat”-I. H. Pestalozzi
Cele 7 păcate capitale ale educaţiei:
1. A corecta în public
2. A exprima autoritatea cu agresivitate
3. A fi excesiv de critic: a obstrucţiona copilăria celui educat
4. A pedepsi la furie şi a pune limite, fără a da explicaţii
5. A fi nerăbdator şi a renunţa să mai faci educaţie
6. A nu te ţine de cuvânt
7. A distruge speranţa şi visele

Sfaturi pentru fericirea copilului :
1. Cunoaşte-ţi copilul !
2. Acceptă-l aşa cum este !

3.
4.
5.
6.
7.

Fă paşi spre el tot timpul !
Nu-i pune poveri pe umeri !
Fii mereu blând şi zâmbitor !
Ajută-l să-şi formuleze un mare vis, un mare scop în viaţă !
Iubeşte-ţi copilul necondiţionat !

Bibliografie :
1. Deschideri europene,
2. Eu te-am făcut eu te omor,
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Autor : Prof. Haiduc Laura
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani.

MAMICA MEA
Dragă mamă eu sunt mică şi pitică, dar sufletul mă ridică.
Când tu -mi lipseşti, sufletul mi-l răneşti şi mă gândesc,
Că tu mă iubeşti ,şi nu mai lăsa niciodată să fiu tristă.
Când luna străluceşte, sufletu- mi se lipeşte de tine, măicuta mea
Fiincă tu eşti sufletul şi inima mea, viaţa ţi-o dăruiesc , fiindcă, te iubesc.

Aş vrea să-ţi las o amintire, cumva de pleci de lângă mine,
Să şti că eu te iubesc şi nu o să te dezamăgesc. ,
Sper să te uimesc şi să-ţi dovedesc, că te iubesc.
Viaţa şi inima mea- ţi sunt alături, mamica mea.

Te iubesc ,te doresc, sufletul ţi-l înbunătăţesc
Luna de pe cer ţi-o doresc , raza de soare ţi-o pitesc
Te iubesc aşa cum eşti ,bună ,rea, eşti mămica mea.
În dar ţi-am adus inima mea, mămica mea.
E ziua ta mămico, în dar ţi-am adus inima,
Şi crede mă mămico, un dar mai frumos nu se putea.
Ţi- am adus inima mea, e cadoul tău,
Mamico ai grijă de ea, te rog eu…
Spune-mi un lucru , spune-mi că mă iubeşti,
Dăruieşte-mi dragostea, dăriueşte-mi iubirea ta.
Fiincă tu o luminezi şi inima ta,
Esti mămica potrivita ,eşti ca o furnică.
Eu iţi dăruiesc viaţa , inima , dragostea mea
Fiincă te iubesc aşa cum eşti …,
Dacă ţi s-ar întâmpla ceva, eu mi-aş da viaţa mea,
Fiincă eşti mămica mea …
Auzi ce-ţi cânt,te iubesc mult,
Mamico strig în gura mare, că te iubesc.
Pe la poartă eu pitesc, că te iubesc,
Şi nu uita, că eşti viaţa mea….
Autor : Lică Nicoleta Kasandra
Clasa a V-a , Secţia Maghiară

Cea mai importantă invenţie a secolului al XXI-lea?
"Acest proiect este mai important decât orice altceva de pe glob"
Surse: The Guardian, Sundrop Farms

O echipă de cercetători au reuşit ceva ce pare desprins din cele mai fanteziste lucrări
science-fiction: au dezvoltat o metodă ce permite producerea unei cantităţi nelimitate de
alimente în deşert, cu ajutorul razelor Soarelui şi a apei de mare.
Un grup de oameni de ştiinţă din Europa, Asia şi America de Nord, condus de un fost bancher
în vârstă de 33 de ani, a înfiinţat într-o zonă de deşert din Australia compania Sundrop Farms.
Profitând de preţul scăzut al terenului din
deşert, unde singura resursă disponibilă
este soarele, compania Sundrop Farms a
achiziţionat o porţiune întinsă şi a iniţiat un
proiect experimental ce promite să rezolve
problemele alimentare ale omenirii.
Specialiştii Sundrop Farms au realizat
ceva ce pare imposibil: folosind soarele
pentru a desaliniza apa de mare, pe care
o folosesc pentru irigaţii şi pentru a încălzi
şi răci serele (în funcţie de nevoie),

oamenii de ştiinţă au reuşit să producă tone de legume de calitate superioară, fără pesticide,
de-a lungul întregului an. Până acum, compania a reuşit să producă roşii, ardei şi castraveţi
în cantităţi comerciale, iar aceeaşi tehnologie poate fi folosită pentru numeroase alte culturi.
Marele avantaj este faptul că tehnologia Sundrop Farms nu consumă deloc apă dulce şi
necesită foarte puţini combustibili fosili. Apa de mare şi energia solară sunt disponibile gratuit
în cantităţi (aproape) nelimitate.
Proiectul inaugurat acum 18 luni a funcţionat atât de bine, încât numeroşi investitori şi
reprezentanţi ai lanţurilor de supermarketuri au călătorit în Port Augusta, Australia, pentru a
vedea cu ochii lor succesul Sundrop Farms. Acum, compania intenţionează să construiască o
nouă seră în valoare de 8 milioane de lire sterline, ce urmează să se întindă pe 8 hectare fiind de 40 de ori mai mare decât construcţia iniţială. Anual, în noua seră vor fi produse 2,8
milioane de kilograme de roşii şi 1,2 milioane de kilograme de ardei.

"Se poate spune că acest proiect este mai important decât orice altceva ce se petrece în acest
moment pe glob", susţine publicaţia britanică The Observer.
Motivul?
Agricultura consumă între 60% şi 80% din totalul resurselor de apă dulce de pe Terra, astfel că
reuşita companiei Sundrop Farms - creşterea legumelor fără resurse de apă dulce - este "de-a
dreptul miraculoasă", afirmă jurnaliştii britanici.
Sistemul prin care compania Sundrop Farms reuşeşte să crească legume în deşert, într-o

perioadă de secetă, pare desprins din filmele SF.
Numeroase oglinzi parabolice, aşezate într-un şir de 75 de metri, urmăresc soarele de-a lungul
întregii zile şi îşi concentrează căldura asupra unei ţevi în care se găseşte petrol. Petrolul
fierbinte încălzeşte la rândul său câteva rezervoare cu apă de mare aflate în apropiere. Apa de
mare este pompată de la câţiva metri de sub pământ (ţărmul aflându-se la doar 100 de metri
distanţă). Petrolul încălzeşte apa de mare la 160 de grade Celsius, iar aburul produs este
direcţionat către turbine ce produc electricitate. O parte din apa fierbinte încălzeşte sera în
timpul nopţilor răcoroase, iar restul este direcţionat către o centrală de desalinizare care
produce 10.000 de litri de apă dulce în fiecare zi. Apa este pură, fiind nevoie doar de
adăugarea un mix de nutrimente înainte să fie turnată peste plante. Aerul din seră este
menţinut umed şi rece datorită unui sistem prin care apa este picurată peste o serie de panouri
de evaporare din carton, aerul fiind direcţionat prin acestea cu ajutorul unor ventilatoare.

Întregul sistem este computerizat, ceea ce permite controlarea serei de oriunde din lume. Dave
Pratt, un membru al echipei, poate controla condiţiile din seră chiar şi atunci când iese în oraş,
graţie unei aplicaţii instalate pe iPhone-ul său.

"Aceşti oameni de ştiinţă au fost îndrăzneţi şi aventuroşi având de a crede că vor reuşi", afirmă
Neil Palmer, şeful Institutului de Cercetări în Desalinizare finanţat de guvernul australian.
"Produc mâncare fără risc, eliminând probleme provocate de inundaţii, de îngheţ, grindină şi de
lipsa de apă, care acum nu mai este o problemă. În plus, este profitabil şi este totodată scalabil
fără limite - nu există vreun deficit de soare sau de apă de mare. Este foarte impresionant",
adaugă Palmer.

"Cerul este cu adevărat limita", afirmă Reinier Wolterbeek, un inginer olandez ce are rolul de
project manager în cadrul Sundrop. "În primul rând, suntem cu toţii tineri şi foarte ambiţioşi.
Acesta este criteriul prin care alegem noi membri ai echipei. Acum, că am demonstrat
horticultorilor, economiştilor şi reprezentanţilor supermarketurilor că ceea ce facem aici
funcţionează şi este viabil din punct de vedere comercial, acum luăm în calcul şi posibilitatea
de a creşte proteină într-o seră similară. Cu alte cuvinte, vrem să hrănim întreaga lume", afirmă
Wolterbeek.

Un alt avantaj al sistemului Sundrop este faptul că legumele sunt produse fără a se folosi
vreun pesticid. Singurul motiv pentru care aceste legume nu pot obţine eticheta de "organic"
este faptul că sunt crescute hidroponic, nu în sol.
Sera nu depinde în totalitate de tehnologie. În interiorul său trăiesc un număr de albine care
ajută la dezvoltarea culturilor şi care trăiesc fără a fi ameninţate de prădători. De asemenea,
Sundrop Farms foloseşte o specie de "insecte benefice", cunoscut sub numele de Orius, care
omoară dăunătorii, protejând astfel plantele.
În ciuda impactului redus pe care ferma Sundrop o are asupra mediului înconjurător, CEO-ul
companiei nu este membrul vreunei mişcări a "verzilor". Philipp Saumweber a obţinut un MBA
de la Harvard, lucrând de-a lungul carierei ca manager al unui fond de hedging, la Goldman
Sachs şi, ulterior, în cadrul unei afaceri de familie în agricultură.
"După ce m-am implicat în agricultură, la scurt timp mi-am dat seama că, în principiu, aceasta
se bazează pe transformarea motorinei în mâncare, cu ajutorul apei", spune fondatorul
Sundrop. "De aceea am început să mă interesez de agricultura salină. Resursele de apă dulce
sunt limitate, însă ne înecăm în apa sărată. Studiind mult timp această problemă, am dat de
Charlie Paton, care studiează această tehnologie din 1991", a explicat Saumweber.
Iniţial, Paton era un membru al echipei Sundrop, însă acesta a renunţat contra unei sume
consistente atunci când ferma nu a mai fost construită pe baza principiilor sale ecologice.
"Ce ne-a plăcut la ideea lui Charlie era faptul că rezolva problema apei în două moduri,
producând apă într-un mod elegant şi folosind-o totodată pentru a răci sera. Ceea ce nu am
realizat la început - lucru care nu i-a convenit lui Charlie - a fost faptul că inclusiv în zonele
aride există zile răcoroase, când sera are nevoie de încălzire.

Din acest motiv, am instalat un sistem de back-up pe bază de gaz natural, care produce
căldură şi electricitate în zilele noroase sau foarte friguroase. Acest lucru l-a supărat pe
Charlie, pentru că asta însemna că sistemul nostru nu mai era 100% fără energie. Ceea ce
Charlie nu a luat în calcul este faptul că da, într-adevăr, poţi creşte orice fără încălzire şi răcire,
dar legumele vor avea defecte, urmând a fi respinse de supermarketuri.
Dacă nu respecţi standardele lor, nu eşti plătit. Ar fi ideal să nu fie acesta cazul, dar nu putem să
încercăm acum să schimbăm comportamentul uman", a explicat Saumweber.

Sundrop continuă eforturile de extindere, urmând să inaugureze în scurt timp o nouă fermă în
Qatar . Dacă această tehnologie se va dovedi una de succes pe scară largă, va reprezenta un
succes extraordinar, liniştind temerile că omenirea va întâlni probleme grave pe măsură ce
populaţia planetei creşte şi cererea se dubleza.

Referat prezentat în cadrul concursului ,,Minitehnicus’’ - ediţia 2016
Prof. coord: Moţa Szollosi Cristina

Veşnicul far al cerului
Este seara.Încet,încet,cu paşi repezi noaptea se aproprie cu întunericul, liniştea, melancolia , dar tot
odată cu eterna lumină strălucitoare şi cu micile sclipiri pe cer. Veşnicul far al nopţii îşi face apariţia pe
cerul senin, fără de nori. Micile steluţe apar şi ele din depărtare , făcându-ne cu ochiul.
Totul pare atât de frumos de aici, de jos, dar acolo, acolo sus , poate nu este chiar aşa sau …poate
este….şi mai frumos. Cine ştie?
Într-o noapte , pe oceanul imens lipseşte ceva…ceva unic. Farul etern al cerului întârzie să apară
împreună cu micile sale sclipiri: “ce s-o fi întâmplat” “Unde este luna”? Toata lumea işi pune această
întrebare.
Acolo sus, luna , mofturoasa de fel nu vroia, de nici o culoare să apară pe cer. Cică nu era bine
dispusă, şi spunea întruna că ea nu are nici un rol acolo pe cer. Într-un final, o mică steluţă îşi ia inima în
dinţi şi se duce la lună.
-Lună, lună, ce facem,nu mai apărem pe cer? Haide…S-a făcut târziu!
-Nu, nu, nu şi nu! Cum să apar? Sunt prost dispusă şi în plus la ce bun? Ce se întamplă dacă nu ies?
Oricum ,eu nu am nici un rol pe cer!
-Aaa, dar cum să spui asa ceva? Cum adică nu ai nici un rol? Da, se poate? Fiecare avem ceva special
ce ne face unici. Tu când apari pe cer aduci fericire, entuziasm şi lumină în sufletele oamenilor, doar nu
degeaba îţi spunem ,veşnicul far al cerului…
Şi eu am ceva aparte ! Oi fi eu mică, dar oamenii când se uita la mine , eu le fac cu ochiul , ei zâmbesc ,
şi ştiu că am făcut pe cineva să zâmbească .
-Da , ai dreptate…
Nici nu a terminat de vorbit , că în acel moment în faţa lumii şi a steluţei apare o lumină albă şi
strălucitoare din care iese o femeie frumuoasă şi gingaşă ca o petală de trandafir . Era Prinţesa Nopţii .
Aceastea era îmbrăcată într-o rochie lunga , albastră decorată cu mici steluţe care străluceau la fiecare
mişcare a acesteea . Pe cap putra o coroană albă ca zăpada,sculptată cu mici steluţe zâmbitoare . Acestea
îi ţinea părul lung , ca cărbunele aprins.
-Draga mea Lună , steluţa a avut dreptate , ce-ar fi dacă ai ieşi pe cerul acesta senin, ca să bucuri
sufletele oamenilor.
-Bine , am să ies ! Şi … îţi multumesc steluţă pentru sfaturi şi da … într-adevar sunt unică şi trebuie să ies pe
cer pentru a le aduce fericire oamenilor .
Fără a mai sta pe gânduri , Luna , împreună cu prietenele ei , stelele, ies pe cerul senin , făcându-l
să pară mai vesel în lumina lor.
Luna , stelele şi soarele aduc lumina pe cer , dar şi în sufletele noastre…
Autor : Mălinesc Florentina
Cls. A Vll . A
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Compunere realizată de Mihaila Anca Maria , elevă clasa a IV-a C.E S.

,,Felicitare” realizată de Mihaila Anca Maria , elevă clasa a IV-a C.E S.

Lumea imaginară
Într-o lume de neimaginat se află o mulţime de lucruri minunate. Prieteni peste prieteni…Sunt
imaginari!
Care te îndrumă şi te ajută, indiferent de situaţie.
Lumea aceasta este o lume pe care o are orice copil. În această lume era o casă numită,, casa
Foster,,. Era plină de prieteni imaginari. Aveau diferite personalităţi …Tristete, furie, bucurie, teamă. Erau
perfecţi toţi! Era de inimaginabil tot ce se întâmpla acolo. Cerul era roz, nori azuri şi pământul purpuriu.
Fiecare avea pasiuni diferite, dar toţi erau la fel de prietenoşi. Ashley avea o pasiune pentru aceasta lume
şi pentru toţi prietenii imaginari…Era înebunită de acel loc, stătea zi şi noapte jucându-se cu aceştia.
Soarele le zâmbea mereu indiferent dacă era o zi ploioasă sau însorită. Fiecare oră dura o veşnicie…dar
nimeni nu se plictisea, toată ziua era o joacă. Fără ceartă ,fără supărare…doar bucurii!
Toata lumea era locul lor de joacă! Casa era confecţionată din dulciuri care mai de care, toată lumea
era fericită în acel loc minunat , dar imaginar ...Animalele erau uriaşe , animale care nu s-ar fi văzut
vreodată . Totul era gratis…În loc de fructe, copacii aveau vată de zahăr! Era minunat…Nu existau şefi,
primari, conducători! Fiecare era şeful său. La şcoală învaţai să faci diferite activităţi şi lecţii foarte
distractive. Profesorii erau animale vorbitoare şi fiecare lucru era facut din cărţi sau diferite rechizite. Copiii
erau foarte interesaţi de tot ce se întampla acolo şi din propria iniţiativă ar fi mers chiar şi în timpul
vacanţei. Acolo Crăciunul şi celelalte sărbători de iarnă erau petrecute cu fiecare locuitor în parte şi mai
ales cu minunatele animale care puteau face activităţile oamenilor.
Fiecare încăpere din toate casele era făcută manual de fiecare proprietar. De obicei toate lucrurile
erau făcute manual, fiecare obiect în parte nu conta dacă era o casă, un televizor, un telefon, o maşină sau
un avion. Existau chiar şi zâne, spiriduşi, vrăjitori sau chiar şi unicorni. Era o lume de necrezut! Deoarece
totul era un basm real. Fetele aveau câte o prietenă zâna proprie, care le îndeplineau dorinţele.Toate
zânele sau vrăjitoarele erau bune…Era doar o vrăjitoare malefică care locuia la capătul lumii! Era exilată
deoarece era foarte rea şi neprietenoasă cu toata lumea ,dar acolo mai existau cateva entităţi rele şi
crude…Acea parte a lumii era blocată cu un zid magic şi foarte puternic pe care nimeni nu putea să îl
înlăture. Copiii din acea parte erau trimişi la şcoală în parte cea bună pentru a fi învăţaţi să fie prietenoşi şi
buni. Plantele erau folosite de obicei în poţiuni magice pentru a vindeca diferite boli.
Bolile erau tratate în 5 secunde chiar 10….Era uimitor! Bolile erau destul de contagioase, dar dacă
elixirurile te puteau vindeca aşa repede, nu era nici o problemă. Lumea era aşa minunată încât doar
pentru o singură dorinţă lumea putea fi schimbată complet. Orice încăpere, nor, pământ, maşina, floare şi
copac.
Toti adorau acea lume dar, din păcate, totul era doar un vis frumos!

Autor : Marinescu Ioana -Gianina
Scoala Gimnaziala Nr.7
Clasa a-VII-a.

Iarna
Iarna este un anotimp foarte friguros care cu toate aceste bucurii, ea este un anotimp splendid.
În acest anotimp, toţi oamenii sunt fericiţi, dar şi în acelaşi timp oamenii sunt îngheţaţi.
Copiii sunt în extaz. deoarece ei au cel mai mult de câştigat de pe urma iernii. Ei merg cu
colindul în vacanţa de Crăciun, merg cu sorcova, dar doar dacă sunt cuminţi. Vine Anul Nou, vine
Moş Nicolae şi vine mai ales, Moş Crăciun! Lor le mai place acest anotimp deoarece afară ninge
neâncetat până vine gerul, dar omătul este cum nu am mai văzut.
După ce vin de la şcoală şi lectiile sunt gata, au timp să mai mearga şi la săniuş. Ei se joacă
frumos cu zăpada şi omuleţii sunt o armată nesfarşită, care astfel în faţă au un zid de apărare imens,
după care copiii se ascund şi se apără atunci când se bat cu bulgări.
Dupa ce distracţia s-a terminat, ei se duc acasă pentru a se încălzi cu o ciocolată caldă şi
înfofoliţi în pătură la caldură, se apucă de citit un basm frumos cu prinţese şi cu prinţi. După ce seara
a venit, afară iarăşi ninge, în timp ce copiii dorm la căldurică. Din cauza ninsorii, păsările se
zgribulesc şi ele, se decid să plece în ţăriile calde, pe crenguţe se cuibăresc. În maşină e caldură, până
când ajung la muncă, nu mai sunt aşa de îngheţaţi şi le e mai bine acolo până ies din nou afară că
atunci îngheaţă iarăşi. Iarna e frumoasa atât că este rece şi răceala iarăşi vine, dar se pare că a trecut
cu căldura.

Autor : Mucenia Andreea Ionel
Şcoala Gimnazială, Nr.7

Machete prezentate la concursul ,,Minitehnicus -2016” – Petroşani .

Concursul judeţean ,,Minitehnicus -2016
Formarea stalactitelor şi stalagmitelor
Autori: Grason Ligia
Jitaru Adelina
Clasa a VIII-a C
Scoala Gimnaziala nr. 7 Petroşani
Prof. coord. : Ciocoi Rodica

Stalactitele sunt formaţiuni care se formează în peşteri din picăturile de apă cu conţinut ridicat de
minerale dizolvate, cel mai frecvent dintre acestea find calcarul (carbonatul de de calciu).
Formarea fiecărei stalactite porneşte de la o singură picătură de apă saturată cu diferite
minerale. Când picătura de apă cade, lasă în urma sa o peliculă fină de calcit. Fiecare picătură
ce se formează şi apoi cade , depozitează o nouă cantitate de calcit.
În cele din urmă se formează un tub foarte îngust (0.5 mm), cunoscut sub numele de stalactită
macaroană sau stilolit. Macaroanele pot atinge lungimi de câţiva metri, dar sunt foarte fragile
rupându-se uneori sub propria greutate.

În lungul traseului, de la rădăcina stalactitei spre vârf , soluția tinde să se echilibreze. Cantitatea de
calcit se depune mai mult la bază și se diminuează spre vârf, fapt ce face ca stalactita să se subțieze și
să ia o formă conică, cu vârful în jos.

Pe lângă aceste două tipuri, stalactita macaroană și cea conică care sunt tipurile comune, există
numeroase abateri și variante. Așa de pildă, există stalactite bulboase care prezentând pe parcurs o
umflătură ca un balon

Stalactitele uger, au o formă îngroșată ca un sac, terminate în jos cu o stalactită macaroană scurtă.

Stalagmitele sunt un tip de speleotermă ce se formează pe planşeul peşterilor crescând de jos în sus
datorită apei picurate şi depunerea carbonatului de calciu.

Dimensiunea şi forma stalagmitelor diferă în funcţie de raportul dintre debitul apei de alimentare şi
capacitatea de depunere a calcitului din ea.

Dacă, în schimb, condiţiile de evaziune a dioxidului de carbon sunt nefavorabile (temperatură
scăzută, presiune ridicată sau conţinut ridicat de CO2 în atmosferă), carbonatul de calciu va ieşi greu
din soluţie, adică pe o distanţă mai mare de punctul de picurare formand o stalagmită cu un diametru
mai mare.
Aportul de apă contribuie în mare măsura la obţinerea formei stalagmitei. Astfel dacă apa vine în
cantitate mare, ea se poate împrăştia pe o suprafaţă mai mare formând o stalagmită robustă. Un
aport redus de apă va da naştere la stalagmite cu diametru mic dar înalte
Combinarea factorilor enumeraţi şi variaţia lor în timp duc la formarea de stalagmite de diferite
forme cum ar fi : stalagmitele lumânare, stalagmite conice, stalagmite căpiţă, stalagmite cu bonetă,
domuri, stalagmită în formă de palmier, etc.
Formaţiunea corespunzătoare stalagmitelor aflată pe tavanul peşterilor se numeşte stalactită. Prin
unirea acestor formaţiuni pot lua naştere coloane.
Pestera Aven Armand,situata in partea sudica a Masivului Central Francez detine cea mai mare
stalagmita – 29 m. Cca 400 de stalagmite ,unele depasind 20m lungime,sunt prinse de baza pesterii.

Pestera Cueva de Nerja ,situata in sudul Spaniei, detine cea mare stalactita : o coloana calcaroasa
lunga de 59 m, fixata prin baza sa de plafonul pesterii.
Pestera Aven Armand,situata in partea sudica a Masivului Central Francez detine cea mai mare
stalagmita – 29 m. Cca 400 de stalagmite ,unele depasind 20m lungime,sunt prinse de baza pesterii.

Bibliografie : http://ro.wikipedia.org/wiki/Stalactit%C4%83
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