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M-a pasionat intotdeauna fotogenica . De fiecare data cand imi placeau peisajele
sau obiectele , incercam sa le fotografiez din mai multe unghiuri pentru a iesi o
imagine cat mai artistica .
Fiind o persoana creativa ,imi place sa le adaug efecte imaginilor . Incerc
sa prind toate detalile atunci cand vreau sa fotografiez un peisaj sau un lucru .
Cand am auzit ca se fac cursuri la foto digital , m-am bucurat foarte tare .
Vazand fotografiile de pe holul clubului , vroiam si mai mult sa particip la aceste
cursuri .
In cateva randuri imi voi scrie niste citate despre fotogarie :
„ Nu camera e esenta, ci persoana din spatele ei „
„ Fotografie, un tablou pictat de soare fara educatie artistica „
„O fotografie este un secret despre un secret. Cu cat iti spune mai multe
cu atat stiu mai putin.”
„Fotografia e ca pescuitul. Te duci dimineata si nu ai idee ce te asteapta.
Cateodata ai noroc si oalele pentru crabi ti se umplu cu homari”
„Primele 10.000 fotografii ale tale sunt cele mai proaste”
„Cand fotografiezii oamenii color, le suprinzi hainele. Cand ii fotografiezi
in alb-negru, le suprinzi sufletele „
„Fotografia exceptionala tine de adancimea sentimentului, nu de cea a
campului focalizat”
„Cand cuvintele devin neclare, ar trebui sa ma concentrez pe fotografie.
Cand imaginile sunt neadecvate, ar trebui sa ma multumesc cu linistea”
„Camera capteaza lumina, mintea noastra capteaza imagini.”
Pasiunea mea pentru arta ma impins spre cursurile de foto digital si de
accea am ales sa merg la Clubul Copiilor .Sper sa continui aceste cursuri si peste
cativa ani sa am propriul aparat foto . Atunci imi voi face propriul site sau blog ,
unde voi avea fotografii cu peisaje si animale .

Anonimus…

Ce vreau sa fac in viata…
Frecventeaz acest curs pentru a afla mai multe despre electro-mecanica pentru a
ne ajuta mai mult in viata.
De mai demult aveam probleme cu calculatorul meu de acasa si nu stiam ce are.
Tot am vrut sa il deschid si sa ma uit la piese, placa video, placa de baza si piesele
componente, dar nu puteam sa ma bag la ele pentru ca miera frica ca nu le cunosteam.
Trebuia sa duc calculatorul la reparat si s a platesc bani ca sa il repar. Nu stiam cum sa
aflu mai multe lucruri despre piesele componente din calculator ca sa nu ma mai chinui
sa dau bani pe reparatii, pana intr-o
zi cand am vazut la televizor o stire
despre cursurile de electromacanica la clubul copiilor din
Petrosani. Imediat m-am
interesat de acest curs, am facut
rost de o fisa de inscriere si m-am
dus la deschidere. Stiam ca acolo
invatam multe lucruri despre
electronica si chiar mia placut ce
facem acolo pentru ca invatam
foarte multe lucruri nu numai
despre calculatoare ci si alte lucruri
care ne vor fi folositoare in viata.
Eram foarte fericit ca de acuma
puteam sa imi repar singur unele
lucruri fara probleme si numai
trebuie sa dau bani pe reparatii
degeaba pentru ca eu nu stiu nimic
despre electronica.
Toate
aceste lucruri pe care le invatam la
clubul copiilor in domeniul de
electro-mecanica te pot ajuta sa mergi la o facultate si sa-ti gasesti o meserie in domeniul
de electronica ca inginer electric sau ce ne dorim si din care putem castiga mult.
Elevul : Andris Laurentiu, Scoala I.G.Duca nr. 1, clasa a VII-a C
Prof. coord. Imre Kovacs-YO2LTF

De ce mi-am dorit eu sa vin la Fotografie-Digitala?

Eu mi-am dorit de foarte foarte mult timp sa merg la Clubul Copiilor . Cand a venit
dirigintele meu in clasa si n-ea spus despre fotografie –digitala am vrut sa merg de la inceput.
Iar cand am intrat in clasa si cand a inceput domn profesor sa ne spuna despre ce o sa
invatam, mi-a placut foarte mult.
Mereu am vrut sa invat cum se foloseste corect un aparat foto si sa fac poze ca un
adevarat profesionist.De aceeia am venit la acest curs.
Parinti mei, mai ales ,tatal meu au spus ca nu o sa
imi placa dar sa-u inselat pantru ca imi place foarte mult.
Imi place foarte mult sa fac poze si de aceea am
venit aici.
Fotografiile pentru mine sunt foarte importante
pentru ca imi readuc aminte de vreamurile din trecut.
Sunt foarte incantata de acest curs de fotografiedigitala si mai zic inca odata ca imi place foarte foarte
mult.
Si de aceea am venit la fotografie-digitala.
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Fotografii realizate de copiii de la cercul de fotografie digitală,

de HALLOWEEN-ul viitor…

Este o zi de
pregatiri pentru aceasta
prajituri in forma de
pentru costum.Ea va fi

HALLOWEEN perfecta . Dana face
sarbatoare magica.Mama ei face
lilieci. Dana isi face ultimele retusuri
vampir.

Bunica face cumparaturi
copiilor nu le plac

.Ea cumpara dulciuri pentru ca
legumele .A venit seara cea speciala.
Dana se inbraca in costumul de vampir .

Cand a pleca de acasa a inceput sa bata din usa in usa.Toata lumea i-au dat tot felul de dulciuri.Cand a venit de la
colinda s-a dus la un bal mascat de HALLOWEEN.
Fata era extrem de bucuroasa.La bal ea a dansat cu un coleg care era costumata intr-o printesa.
Bunica ei a aflat ca ea va fi printesa balului,dar nu a vrut sa-i spuna Danei.
Prezentatorul balului a chemat regele si regina balului de HALLOWEEN.Prezentatorul a spus :
-Regele si regina sunt Dana si partenerul lui de dans.
Dana a fost extrem de bucuroasa ca este regina balului de HALLOWEEN.

Autor : Iloiu Elena Daiana, Cl. V-C

Prof.

Imre Kovacs

Fotografii realizate în cadrul cercului de fotografie digitală de la
Clubul Copiilor Petroșani

Seara de Halloween !
Este o seara racoroasa de toamna. Multi copii sunt costumati in diferite
costume din multe basme minunate.
Copii merg pe la casele oamenilor sa le
ceara bomboane .
Unul dintre ei spuse :
-Copii , hai sa mergem la casa aceea
bantuita!
Bine , dar ne este putin frica!
Haide ca nu o sa se intample nimic sunteti
cu mine !
Bine venim!
Si au plecat spre casa. Acolo au intalnit multe lucruri inspaimantatoare si
multe lucruri vechi si prafuite. Au gasit o carte veche si au inceput sa o
rasfoiasca. In aceea carte au gasit multe lucruri legate de orasul lor. Au gasit
si o legenda care spunea:
,, In seara de Halloween o sa se intample ceva cu copii care vor intra in
aceasta casa la ora doisprezece fix!`` Copii au inceput sa tipe de frica, pentru ca
se apropia ora doisprezece si se intampla ceva rau , asa credeau acei copii.
A sosit si ora doisprezece si copii au adormit, dar au auzit un sunet si sau trezit toti. Acel sunet era o voce de fata! Acea fata era mama unui copil din
acel grup!
Copii au plecat acasa cu gandul ca o se intample ceva . Si chiar asa a fost .
Cand au ajuns acasa ii astepta o mare petrecere pentru ei !
Acel lucru rau s-a dovedit a fi un lucru bun si foarte amuzant pentru ca
ne putem distra mult, aceasta a fost compunerea noastra despre halloween !

Radu Adina Andreeia Cl. A -V –a
Prof. coor. Imre Kovacs

Seara de Halloween

Este o seara racoroasa de
tuomna.
Multi
copii
sunt
costumati in diferite costume
din multe basme minunate.

Copii merg pe
oamenilor
sa
bomboane .
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Unul dintre ei spuse :
-Copii , hai sa mergem la casa
aceea bantuita!
-Bine , darn
frica!

ne este putin

Haide ca nu o sa se intample
nimic sunteti cu mine!
Bine venim!

Si au plecat spre casa. Acolo au intalnit multe lucruri inspaimantatoare si multe
lucruri vechi si prafuite. Au gasit o carte veche si au inceput sa o rasfoiasca. In aceea
carte au gasit multe lucruri legate de orasul lor. Au gasit si o legenda care spunea ,, In
seara de Halloween o sa se intample ceva cu copii care vor intra in aceasta casa la ora
doisprezece fix!`` Copii au inceput sa tipe de frica pentru ca se apropia ora doisprezece si
se intampla ceva rau , asa credeau acei copii.

A sosit si ora doisprezece si copii au adormit, dar au auzit un sunet si s- au trezit toti. Acel
sunet era o voce de fata! Acea fata era mama unui copil din acel grup!

Copii au plecat acasa cu gandul ca o se intample ceva . Si chiar asa a fost . Cand au ajuns
acasa ii astepta o mare petrecere pentru ei !
Acel lucru rau s-a dovedit a fi un lucru bun si foarte amuzant pentru acei copii!

Autor Lica Alexandra cl. V-C

02.11.2012
Prof . coor. Imre Kovacs

Primavara
Nedelca Alexandra, clasa a VII-a

Luna martie, luna lui mărţişor, este aici. Odată cu ea primăvara îşi face loc în calendar şi
alungă cu un potop de raze strălucitoare frigul greu al iernii şi ultimele pete albicioase de
zăpadă.
Anul acesta primăvara a sosit foarte devreme .Acum natura se trezeşte la viaţă.
În livadă deodată pomii au început să înmugureasc.Fiecare ştia bine ce va face . Cei care
s-au urcat pe scăriţe,au refăcut acum coroanele copacilor, eliminând crenguţele
uscate.Astfel
parcă
,au
primit
o
cuafură
nouă.
Alţii au vopsit cu var trunchiurile copacilor până la jumătate, au săpat în jurul lor, aproape
lângă rădăcină. Acum livada era curată şi aerisită. Deodată căldura soarelui a dat voie
mugurilor
din
livadă
să
se
desfacă.
Printre
florile
înmiresmate
se
auzeau
zumzetele
albinelor
hărnicuţe.
Totul este frumos,parcă s-a desprins dintr-un basm cu zâne, flori, soare, căldură, gâze şi
păsări.

Soarele cald mângâie natura cu razele sale
luminoase. Stratul de zăpadă a dispărut aproape
complet din grădină. Ici-colo apar petice de
pământ umed. Mici firişoare de verdeaţă scot
capul la lumină şi se îmbată cu razele blânde ale
soarelui de martie. Din iarba presărată pe
alocuri, un ghiocel face ochii mari. S-a trezit din
lunga hibernare şi se uită la cerul senin. Priveşte
în jur buimăcit de somn, iar apoi îşi desface
clopoţelul gingaş şi alb. Tulpiniţa verde îi
tremură uşor în adierea vântului, dar se bucură
de fiecare gură de aer proaspăt pe care o
respiră. Ghiocelul priveşte în ochi soarele strălucitor, iar soarele îi răspunde cu sclipiri
sidefii. Bucuros că prietenul său soarele este afectuos, ghiocelul îşi strigă fraţii. Ca la un
semn grădina se umple de ghiocei mici abia înfloriţi.
Aceştia cresc văzând cu ochii, câlcând în picioare şi ultimele pete de zăpadă. Brusc,
grădina devine veselă şi zâmbeşte la vederea mulţimii de ghiocei. Aceştia se prind într-un
dans de lumină şi culoare şi cântă în cor, plini de viaţă, că a venit primăvara. Anunţul
venirii primăverii este auzit de toată grădina, care se trezeşte la viaţă. Aceasta mulţumeşte
ghioceilor că au dat semnalul venirii primăverii şi se pune pe înverzit fiecare copac, tufă şi
alte plante.

Lujerii verzui ai ghioceilor se ridică din pământ exact la timp spre a-şi îndrepta florile albe
şi fragile spre înaltul cerului pentru a vedea stolurile de păsări, care brăzdează cerul.
Grupuri mari de păsări vioaie umplu cerul de un albastru pur. Ţipetele lor vesele la
revederea plaiurilor natale, pe care le-au părăsit cu tristeţe astă toamnă, se aud până în
depărtări.

Primele care ajung la destinaţie sunt
rândunicile. Obosite de atâta amar de drum, se
aşează grăbite pe garduri, pe casele oamenilor,
iar altele pe copacii deja înmuguriţi. După ce-şi
trag sufletul se pun din nou pe săgetat
văzduhul. Gureşe cum sunt, într-o zarvă de
nedescris, rândunicile zboară de colo-colo în
căutarea unor paie uscate pentru a-şi reface
cuiburile dărâmate de zăpada nemiloasă a iernii.
Firişoare mici de iarbă îşi fac apariţia timide în
jurul ghioceilor. Buimăcite de iarna lungă şi friguroasă, învaţă acum din nou să crească şi
să se îmbete cu razele soarelui. Gâze încă adormite încep să mişune prin covorul de iarbă
ce începe acum să fie ţesut. Animale mici şi
mari se trezesc din hibernare şi ies la plimbare
pentru a sărbătorii venirea primaverii. Cerul
limpede ca cristalul şi de temperaturile blânde,
oamenii sting focul în vatră şi ies din case. Se
îndreaptă spre câmpurile livide şi triste pentru
a lucra pământul şi spre a-l face să rodească
din nou. Natura din ce în ce mai vine îi cheamă
pe copii să-şi reia jocul în aer liber. Cu o
dorinţă de viaţă cum numai primăvara ştie să o
producă, copii zburdă pe plaiurile înverzite.
Culeg ghiocei, cântă şi se bucură împreună că iarna geroasă a plecat şi nu se întoarce
foarte curând.

De la înălţimea copacului se poate observa în zări necuprinsul câmpiei. Asemenea unui
covor magic, verdele câmpiei se mişcă în bătaia vântului. Se unduieşte şi formează valuri
verzi. Dacă nu ai ştii că e
verdeaţă ai putea jura că marea a
devenit verde şi a invadat
pământul.
Toate acestea sunt semnele unei
primăveri
perfecte.
Câmpia
trăieşte şi respiră primăvară,
creşte
văzând
cu
ochii,
pregătindu-se să facă rod bogat.
Privind
la
frumuseţea
care
evoluează sub ochii tăi nu poţi să
nu admiri fragilitatea naturi, dar
şi dorinţa ei de a supravieţui.
Spectacolul acestui peisaj de
câmpie este emoţionant şi totodată naşte în cel care-l priveşte speranţă şi bucurie.

Sunetele cresc în intensitate ca şi când ar anunţa
ceva important. Apoi, brusc cârdul de păsări
tumultoase se desprind de pe craca copacului.
Zboară precum ciripesc. Bat puternic şi rapid din
aripi, după care planează scurt. Schimbă direcţia de
zbor de mai multe ori, efectuând un ocol în jurul
copacului din care s-au ridicat. Apoi revin pe aceeaşi
creangă şi încep să ciripească mai aprig decât
înainte.

Trilurile prelungi şi repetate se aud până în depărtări. Sub mângâierile discrete ale soarelui
blând de primăvară, păsărelele se desfăşoară în voie ca şi când întreaga natură ar fi un
spectator la concertul pe care ele îl susţin cu atâta măiestrie.

Aerul rece al dimineţii, plin de mirosul dulce al primăverii, a trezit-o la viaţă. Zgribulită,
deschide ochişorii mici, ca două bobiţe de mărgele, şi priveşte în jur. Deschide ciocul
mititel, ca şi când ar căsca, după care îşi întinde aripioarele.

Soarele
cald
mângâie natura cu razele
sale luminoase. Stratul de
zăpadă
a
dispărut
aproape
complet
din
grădină.
Ici-colo
apar
petice de pământ umed.
Mici firişoare de
verdeaţă scot capul la
lumină şi se îmbată cu
razele blânde ale soarelui
de martie. Din iarba
presărată pe alocuri, un
ghiocel face ochii mari. Sa
trezit
din
lunga
hibernare şi se uită la
cerul senin. Priveşte în jur
buimăcit de somn, iar
apoi îşi desface clopoţelul
gingaş şi alb.
Tulpiniţa verde îi
tremură uşor în adierea
vântului, dar se bucură
de fiecare gură de aer
proaspăt
pe
care
o
respiră. Ghiocelul priveşte
în ochi soarele strălucitor,
iar soarele îi răspunde cu
sclipiri sidefii.

Bucuros că prietenul său soarele este afectuos, ghiocelul îşi strigă fraţii. Ca la un
semn grădina se umple de ghiocei mici abia înfloriţi. Aceştia cresc văzând cu ochii, câlcând
în picioare şi ultimele pete de zăpadă. Brusc, grădina devine veselă şi zâmbeşte la vederea
mulţimii de ghiocei. Aceştia se prind într-un dans de lumină şi culoare şi cântă în cor, plini
de viaţă, că a venit primăvara. Anunţul venirii primăverii este auzit de toată grădina, care
se trezeşte la viaţă. Aceasta mulţumeşte ghioceilor că au dat semnalul venirii primăverii şi
se pune pe înverzit fiecare copac, tufă şi alte plante. După un plan de idei : soarele
încălzeşte, apare un ghiocel, ghiocelul îşi spune povestea, gradina se umple de ghiocei. În
văzduh, se observă păsări graţioase ce zboară cu gingăşie asemeni unor dansatori
pricepuţi. Cu o iuţeală demnă de invidiat, păsările urcă spre cer şi coboară spre pământ,
într-o înlănţuire fantastică. După ce îşi finalizează ritualul zborului, păsările se aşează în
copaci şi îşi construiesc cuiburi. Este o agitaţie de nedescris. Nimic nu pare să oprească
agitaţia din pădurea cuprinsă de febra primăverii. Nici măcar copiii care privesc ca nişte
spectatori spectacolul naturii în anotimpul primăvara. Veselia naturii şi viaţa agitată din
pădurea însufleţită îi cuprinde şi pe copiii aflaţi în excursie. Copiii sunt tare bucuroşi. A fost
o excursie minunată. Au asistat la o adevărată lecţie de biologie şi geografie, o adevărată
reprezentaţie în care actorul principal este primăvara. Pădurea răsuna de veselia noastră.
Soarele strălucea cu putere. Când am obosit, ne-am aşezat pe iarba fragedă să ne odihnim.
Razele calde ale soarelui ne zâmbeau. Ciripitul dulce al păsarelelor se îngâna cu vocile
noastre. Mirosul suav al floricelelor ne umple sufletul de linişte şi pace. Încet-încet, soarele
se pregătea de culcare. Am plecat uşor spre casa, luând cu noi frumuseţea acelei zile de
primavară gingaşă. Oamenii se bucură de această renaştere a naturii.

PASTELE CATOLIC
KADARA MONIKA GIZELLA, clasa a VII-a

Pastele este o sărbătoare
religioasă anuală de primăvară cu
semnificații
diferite,
întâlnită
în
creștinism și iudaism. Unele obiceiuri
de Paști se regăsesc, cu semnificație
diferită, în antichitatea anterioară
religiilor biblice. Paștele reprezintă
una dintre cele mai importante
sărbători
anuale
creștine,
care
comemorează
evenimentul
fundamental
al
creștinismului,
Învierea lui Iisus Hristos, considerat
Fiul lui Dumnezeu în religiile creștine,
în a treia zi după răstignirea Sa din
Vinerea Mare. Data de început a
Paștelui marchează începutul anului
ecleziastic creștin. Există unele culte
creștine care nu sărbătoresc Paștele.
Data celebrării Paștelui are la bază
două
fenomene
astronomice:
echinocțiul de primăvară și mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului. Astfel,
Paștele se serbează în duminica imediat următoare primei luni pline după
echinocțiul de primăvară. Paștele creștin are o durată de 40 de zile, cuprinse între
sărbătoarea Învierii Domnului (prima duminică de Paști) și sărbătoarea Înălțarii
Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, într-o zi de joi. Primele 3
din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. Cel mai răspândit obicei
creștin de Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror prezență este obligatorie pe
masa de Paști, deși în prezent se vopsesc ouă și de alte culori (verzi, albastre,
galbene etc.). În folclorul românesc există mai multe legende creștine care explică
de ce se înroșesc ouă de Paști și de ce ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii
Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul
răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele
care picura din rănile lui Iisus.[2]
Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară și alte mâncăruri tradiționale:
pască, cozonac, drob.
Unele obiceiuri asociate acestei sărbători, cum ar fi iepurașul de Paști sau căutarea
ouălor colorate s-au răspândit și printre necreștini.

Sărbătoarea
Paștelui
celebrează
evenimentul fondator din relatarea biblică
care este eliberarea evreilor din sclavia
egipteană. E legat deci de peripețiile Ieșirii
(Exodului) și suferințele îndurate de popor
în deșert (de unde interdicția pâinii dospite
în mesele festive), ca și de întâlnirea lui cu
Dumnezeu. Istoric vorbind, sărbătoarea
repetă o practică sacrificială uzuală în
vechiul Orient, sacrificiu care era modul
comun de adorare al unui zeu pentru
religiile tribale pre-mozaice și contemporane
lui Moise.[ Paștele evreiesc este o
sărbătoare anuală fixă din calendarul iudaic,
care începe în ziua de 14 Nisan. Spre
deosebire de Paștele creștin, care începe
obligatoriu într-o duminică, data de început
a Paștelui evreiesc poate cădea în orice zi a
săptămânii. Nisan este a șaptea lună a calendarului evreiesc actual. Calendarul
ebraic nu coincide însă cu cel civil universal (care este bazat pe calendarul creștin
gregorian). Este de precizat că în calendarul religios evreiesc din antichitate, luna
Nisan, care durează de la luna nouă din martie până la luna nouă din aprilie, după
calendarul gregorian), era prima lună a anului, conform poruncii divine:
Luna aceasta va fi pentru voi cea
dintâi lună; ea va fi pentru voi cea
dintâi lună a anului. Conform tradiției
ebraice, sărbătoarea Paștelui trebuie
să cadă primăvara. Calendarul ebraic
este însă un calendar lunar și de
aceea, luna Nisan ar trebui să înceapă
cu 11 zile mai devreme în fiecare an
solar. Pentru ca Nisan și Paștele să
cadă primăvara, și nu în alt anotimp,
se adaugă câte o lună suplimentară
(numită Adar II) în anumiți ani. Dintrun ciclu de nouăsprezece ani, anii 3,
6, 8, 11, 14, 17 și 19 au câte 13 luni
lunare, în loc de 12 luni. Acest
calendar stabil, folosit și în prezent, a
fost introdus în secolul al IV-lea,
pentru a se asigura corelarea cu
calendarul

Seara de Halloeen
Intr-o zi un copil pe nume GEORGI si-a dorit inca de anul trecut sa mearga
la colindat.
El a avut un costun de zombi,el ia speriat pe toti copii care treceau pe langa
el.Dupa o vreme GEORGI s-a intalnit cu prietenul lui cel mai bun pe nume STIV
care ia propus sa mearga la casa imfricosatoare de alaturi.Atunci cad au ajuns
Gorgi ia spus lui Stiv ca vrea acasa.
Casa era atat de infricosatoare incat
zombi,fantome,vrajitoare umblau
libere pe langa casa.Stiv ia spus lui
Georgi ca nu va intra singur.
- Bine !ia spus Gorgi lui stiv.
-Dar ,daca vonm intra sa avem grija
unul de altu.
-OK.
Au intrat in casa.
Acolo s-au intalni cu multe stavi,ei ssperiat de moarte.

au

Staviile erau in colo si incoace,BUU.BUU.plecati ,plecati,de aiici.
-Bine daca plecam sa nu ne faci rau.
Georgi si Stiv au facut dupa spusele fantomelor.
UUUU ce bine ca am plecat !A spus Stiv
Dupa o sumatate de ora au ajuns acasa la Gorgi
EI sa-u inteles cum sa imparta dulciurile.
-Georgi ia spus lui Stiv sa numere dulciurile.
-OK.

AVEN LA UN LOC 40 DE DULCIURI.

EI au inpartit jumi juma.
Georgi ia spus lui Stiv sa doarma la el acasa.
-Bine !
Asa si-au pretecut seara de HALLOEEN.
Autor : Gatlan Gabriel

CE VREM SA FACEM IN VIATA ?
Noi baietii de la cercul de electro mecanica:

Bardos Daniel ,

Padurariu Marius

Scorei Ionut

Elevi la Scoala generala ,,Avram Stanca nr4 ’’ frecventam acest curs pentru a afla
mai multe despre electro-mecanica, pentru ca ne va invata multe in viata.
Acest curs ne va invata sa folosim multe unelte care ne vor ajuta la repararea
pieselor si calculatoarelor si alte chesti despre curentul electric.
Eu Bardos Daniel am observat acasa ca la un moment dat am ramas fara curent
electric motiv pentru care am incercat sa-l sun pe tatal meu ca sa-l intreb ce este
de facut.La sevici fiind tatal meu mi-a spus la telefon ca poate a ‘’sarit siguranta’’ .
L-am intrebat ce trebuie sa fac ca sa nu raman fara curent electric.Mi sa explicat ca
sa apas pe un buton la tabloul de siguranta
Care spre norocul meu era in apartament. Problema a fost rezolvata datorita
sigurantelor automate cu care era dotat tabloul electric.
Seara cand a venit tata acasa mi-a explicat ca in trecut nu existau sigurante
automate sigurantele fiind cu fir fuzibil. Am incercat sa aflu mai multe despre
sigurante si curent in general. Tatal meu mi-a explicat unele lucruri spunandu-mi ca
altele le voi afla cand voi fi mare.Am incercat sa ma interesez si am aflat ca la
clubul copiilor din petrosani se discuta despre aceasta tema la cercul de electromecanica.M-am decis impreuna cu prieteni meii Padurariu Marius si Scorei Ionut sa
frecventam cursurile acestui cerc convinsi fiind ca electro-mecanica poate fii o
meserie care sami asigure un trai decent in viata.Vreau sa invat cat mai multe
despre curentul electric si voi incerca sa urmez o facultate de Inginerie ElectroMecanica .

Prof. coord .Imre Kovacs

