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Ziua de 16 septembrie a fost declarata Ziua Internationala a Stratului de Ozon, in vederea
sarbatoririi zilei de 16 septembrie 1987, cand a fost adoptat Protocolul de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon.
După descoperirea găurii din stratul de ozon de deasupra Antarcticii
în 1985, guvernele a 120 de ţări au înţeles că protejarea stratului de
ozon este o urgenţă şi au decis semnarea Protocolului de la Montreal
pentru a se angaja în lupta împotriva tuturor produselor care distrug
stratul de ozon.

De ce e important stratul de ozon?
Stratul de ozon este localizat în stratosferă şi constituie un filtru natural care absoarbe cea mai mare
parte a radiaţiilor ultraviolete,
periculoase pentru organismele vii. În cantităţi mici,

Ce este ozonul?
Ozonul este o formă
alotropică a oxigenului, ceea
ce înseamnă că este aceeaşi
substanţă sub forme
moleculare diferite şi cu
diverse proprietăţi. În
atmosfera superioară, sub
influenţa radiaţiilor
ultraviolete, o parte din
moleculele de oxigen (O2)

radiaţiile ultraviolete sunt benefice pentru organism
(sintetizarea vitaminei D, vindecarea rănilor superficiale)
însă în cantităţi mari provoacă îmbătrânire prematură,
arsuri ale pielii, cancer de piele, cataractă, boli infecţioase,
slăbirea sistemului imunitar etc. De asemenea, acţionează
asupra structurii ADN, ducând la modificări în
ecosistemele acvatice şi terestre cu implicaţii majore în
echilibrul trofic.
Odată cu accelerarea dezvoltării industriale, stratul de
ozon a început să se degradeze, prin cantitatea tot mai
mare de gaze nocive produse la suprafaţa terestră, care
ajunse în atmosferă produs dereglări consistente în stratul
de ozon.

se disociază în oxigen
atomic (O). Aceşti atomi,
combinaţi cu moleculele de
oxigen formează molecule
de ozon (O3), care absorb
eficient razele ultraviolete.
Ozonul are proprietăţi
oxidante puternice. Este un
gaz instabil, în funcţie de
temperatura şi presiunea
aerului. Se descompune
rapid în oxigen la

Elev,Alexe Elena
Clasa a X-a F

temperaturi mai mari de
350C.
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In perioada 16 – 22 septembrie 2012,
2012, a avut loc a 1111-a editie a “Saptamanii
“Saptamanii
Mobilitatii Europene ″, sub deviza ,,Calatori
,,Calatorind
Calatorind inteligent, traim mai bine!”
Un trafic urban mai ecologic si mai sigur: orasele
europene fac cunoscute ultimele lor initiative cu
ocazia evenimentului
evenimentului organizat in fiecare an de UE
pentru a promova mobilitatea durabila.
In aceasta saptamana, cetatenii intregului continent
au fost invitati sa participe la manifestari care au
promovat modalitatile de transport nepoluante sau
mijloacele de transport in comun, cu scopul
constientizarii populatiei asupra impactului negativ
pe carecare-l are traficul auto asupra mediului
inconjurator si sanatatii umane.
Tema din acest an promoveaza
mobilitatea si sanatatea populatiei prin folosirea bicicletei, a

mersului pe jos
jos si a mijloacelor de
transport in comun.
Masurile prevazute includ: crearea de
zone cu trafic scazut sau fara trafic;
lansarea de programe pentru reducerea
vitezei; ameliorarea retelelor de piste
ciclabile si a infrastructurilor destinate
biciclistilor, precum si punerea in
circulatie de noi autobuze ecologice. Prin
urmare, nu este vorba numai de o campanie pe termen scurt.
Elev,Mlaceanu Andreea
Clasa aXa F
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Poluarea mediului înconjurător

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează
cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi
mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al
cauzelor naturale, cum ar fi: erupţiile vulcanice, cea mai mare parte a substanţelor poluante
provine din activităţile umane.

Poluarea aerului
Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a
existat de când oamenii au început să utilizeze focul pentru agricultură,
încălzire şi gătitul alimentelor. În timpul Revoluţiei Industriale (sec.XVIII şi
XIX), poluarea aerului a devenit o problemă majoră.
Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului
este încălzirea globală, o creştere a temperaturii Pământului cauzată de
acumularea unor gaze atmosferice cum ar fi dioxidul
de carbon.

Poluarea apelor
Îngrăşămintele chimice cum ar fi: fosfaţii şi nitraţii folosiţi în agricultură sunt
vărsate în lacuri şi râuri. Acestea se combină cu fosfaţii şi nitraţii din apa
menajeră şi măresc viteza de dezvoltare a algelor. Apa poate să ajungă
"sufocantă" din cauza algelor care sunt în descompunere şi care epuizează
oxigenul din ea.
poate să ducă pământ şi nămol în râuri, acoperind pietrişul din albia unui râu
unde păstrăvii sau somonii îşi depun icrele.

Poluarea solului
Solul este un amestec de materie din plante, minerale şi animale care se formează într-un proces foarte
lung, poate dura mii de ani. Solul este necesar pentru creşterea majorităţii plantelor şi esenţial pentru
toată producţia agricolă. Poluarea solului este acumularea de compuşi chimici toxici, săruri,
patogeni (organisme care provoacă boli) sau materiale radioactive, metale grele care pot afecta viaţa
plantelor şi animalelor.
Elev, Neagoe Ana Maria
Clasa aXI-a A
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Ziua mondiala a geologilor se sarbatoreste in fiecare an pe 18
septembrie.
Geologia studiaza atat compozitia rocilor de suprafata cat si
a celor de adancime, zacamintele minerale solide, lichide si
gazoase, structura integrala a planetei Terra, placile
tectonice ale scoartei terestre, dar si structura de
profunzime a planetei noastre, straturile sale lichide
succesive, ce se gasesc intre crusta solida a suprafetei
Pamantului si miezul sau greu, alcatuit preponderent din
elemente de metale grele topite, fiind supuse la presiuni
foarte mari.
Fazele de cercetare geologica a
unei regiuni se incepe cu
cartarea terenului, un accent
deosebit acordandu-se
aflorimentelor (roci la
suprafata).
Urmeaza faza de prospectie cu santuri de suprafata, si forare
de suprafata care ajuta la formarea profilelor geologice, cu
luare de esantioane (probe pentru determinarea continutului),
aceste date se vor inscrie pe o harta geologica la scara cu
aliniamente (cote de nivel).
Prin metode de extrapolare se pot
prezice pozitia rocilor din
adancime, o examinare amanuntita la
nivel microscopic ofera date despre
structura mineralogica si
paleontologica (fosile) a rocilor.
Cercetarea geologica sprijinta si
in colaborare cu alte stiinte ca:
matematica, geostatistica si mai
ales mineritul.
Elev,Erculescu Mihai
Clasa aX-a F
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Elevii clasei a X-a F
a Liceului Tehnologic
“Voievodul Mircea”,
Targoviste s-au implicat
in actiunea
initiata de C.C.D.G. ,
pe data de 21 septembrie
– TREE PLANTING DAY –
plantand in parcul din
incinta liceului, alaturi de
coordonatorii: prof. Tudor Andreea si
bibl. Calomfirescu Maria, pomisori.
Constienti de importanta evenimentului,
pana pe 7 noiembrie, elevii vor continua
evenimentele eco.

Prof. Tudor Andreea
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Astazi,22 septembrie,intreaga lume sarbatoreste ”Ziua Mondiala a
Curateniei”. Aceasta zi se doreste a fi o constientizare si o
reamintire a faptului ca protejarea mediului inconjurator trebuie
sa reprezinte un stil de viata, nu doar un eveniment in sine.
Ziua Internationala a Curateniei incearca anual sa ne aminteasca
fiecaruia dintre noi ca un mediu curat este un mediu sanatos.
Grupuri de voluntari si organizatii din
diferite tări initiază o actiune globală numită “Curătenie
Mondială 2012”, având ca scop strângerea gunoaielor aruncate
ilegal în o sută de tări, dorind totodată să îi determine pe
oamenii din întreaga lume să fie mai responsabili si constienti
de faptele lor.
Ziua mondială de curătenie va consta în actiuni separate, ce se vor desfăsura întro singură zi în: Afganistan, Albania, Austria, Bangladesh, Barbados, Bénin, Brazilia,
Bulgaria, Burkina Faso, Cambodgia, Cile, Republica Democrată Congo, Estonia,
Finlanda, Franta, Gambia, Georgia, Ghana, Croatia, Cipru, India (New Delhi,
Hyderabad, Lucknow , Patna), Indonezia, Italia, Kenya, Kazahstan, Kosovo, Lituania,
Liberia, Letonia, Macedonia, Moldova, Maroc, Nepal, Olanda, Nigeria, Niger,
Portugalia,România, Saint Lucia, Saint Vincent si insulele Grenadine, Senegal, Serbia,
Slovenia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Tailanda, Tanzania, Togo, Turcia, Uganda,
Ucraina, Anglia, SUA (San Fransisco) si Rusia.
Ideea actiunii a luat nastere din miscarea civică Let’s Do It! care a debutat în 2008,
într-o mică tară baltică, Estonia, când, pe 3 mai, 50 .000 de oameni au iesit în afara
oraselor si au strâns în 5 ore, 10.000 de tone de gunoi, curătând întreaga tară.
Elev,Apostescu Bianca
Clasa a X-a F
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In fiecare an, pe data de 25 septembrie, se sarbatoreste Ziua Internationala a
Mediului Marin, eveniment care readuce in prim plan poluarea si reducerea speciilor
subacvatice.
Marea - Continentul albastru - poate fi numită pe drept cuvînt, uriaşa piramidă
a vieţii. În mediul marin, viaţa se desfăşoară de la zonele polare şi pînă la
Ecuator, de la suprafaţa apei şi pînă în abisurile scăldate în întuneric şi mister.
Influenţa umană asupra mediului marin, variază dramatic de la un ecosistem la
altul. Cele mai afectate zone sunt recifele de corali, iarba marină, crângurile de
mangrove, recifele şi platformele stâncoase.

Mările şi oceanele Pământului alcătuiesc împreuna
mediul marin sau, altfel spus, acel mediu fizic si
biologic populat de plante si animale din cele mai
variate grupe.

Flora marină este uimitor de uniformă. Aceasta este urmarea firească a concentraţiei de sare aflate în
compoziţia apei marine. Cam 99% din viaţa vegetală marină o constituie fitoplanctonul, care este
compus din microorganisme mici invizibile cu ochiul liber. Fauna este extrem de variata şi într-un
număr mult mai mare fata de uscat. Mediul marin conţine din belşug surse de energie, cum ar fi, de
exemplu: zăcăminte de ţiţei, gaze naturale, şi nu în ultimul rând, valurile şi curenţii, a căror
periodicitate şi valoare sunt de un real folos obţinerii energiei. Din punct de vedere energetic,
platforma continentală a Oceanului planetar a intrat în sfera zonelor de mare interes odată cu
declanşarea crizei energetice. Din acest motiv, pe platforma continentală a multor ţări ale lumii se
desfăşoară activităţi de prospectare şi de exploatare a ţiţeiului şi a gazelor naturale aflate în adâncuri,
însa costurile sunt foarte mari şi de aceea, se caută surse alternative de producere a energiei.

Mediul marin este o moştenire preţioasă care trebuie
protejată, conservată şi refăcută, obiectivul final fiind
acela de a menţine biodiversitatea şi de a asigura
asigura mării
aspecte variate şi dinamice, astfel încât să fie curată,
sănătoasă şi productivă.

Elev,Savoiu Alina,Clasa aX-a F
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Apa este un element vital,indispensabil vieţii pe
Pământ. Este o componentă anorganică esenţială a

În natură, apa se găseşte
sub formă lichidă în biotopurile

materiei vii, reprezentând la mamifere cca. 93% din

acvatice şi terestre, sub formă de

greutatea sângelui şi 80% din masa musculară. La

vapori în atmosferă, precum şi sub

om, apa constituie 63-65% din greutatea corporală a

formă solidă în gheaţă. Într-un

adultului.

biotop terestru principalele surse
de apă sunt: precipitaţiile, care

Apa din mări şi oceane

depind de poziţia geografică, de

reprezintă leagănul vieţii,

relief, de vânturi

în care au apărut primele

şi de covorul vegetal; apa înglobată

forme de viaţă. Mediul

în sol şi apa scursă de la suprafaţă

acvatic conţine resurse
material-energetice pentru a întreţine populaţiile de

în spaţiile mari din straturile
geologice ale pământului. Sub
acţiunea energiei solare şi a

producători, de consumatori şi descompunători din

temperaturii, apa trece dintr-o

apă, precum şi pentru asigurarea hranei unor

formă în alta, efectuând un

organisme terestre mai ales păsări şi mamifere.

circuit complex care se

Oxigenul produs de fitoplanctonul din apă, alături de

datorează mişcărilor din aer, din

cel eliminat de plantele terestre, asigură procesul de

atmosferă şi curenţilor marini. În

respiraţie al tuturor organismelor vii.
Apele curgătoare antrenează mari cantităţi de
substanţe dizolvate, materii aflate în suspensie şi

acest circuit se disting următoarele
etape principale:
•

ascensiunea vaporilor de
apă în atmosferă şi

enumărate microorganisme, realizând o migraţie a

deplasarea lor dintr-o zonă

substanţelor organice, de proporţii uriaşe. Ca

în alta, prin acţiunea

exemplu, numai în urma proceselor de

curenţilor atmosferici;

denudaţie sunt transportate anual, de pe uscat în

•

oceane, o cantitate de cca.2,7x 10 tone de material

condensarea vaporilor de
apă în nori;

solid.
•

precipitarea sub formă de
ploaie, grindină, zăpadă;

•

scurgerea apelor pe
suprafeţele terestre în
pantă, prin cursurile de
apă, spre oceane;
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Acţiunea omului asupra
componentelor biosferei
poate avea influenţe grave
asupra circuitului apei.
Astfel, spre exemplu, prin
poluarea apei şi defrişarea
iraţională produse prin
extinderea agriculturii,
industriei şi
construcţiilor,omul a
produs mari dezechilibre în
natură. Înlăturarea
completă a pădurilor de pe
suprafeţe întinse
determină modificări ale
circuitului apei prin:
modificarea regimului de
precipitaţii, al mişcării
curenţilor de aer,
degradarea şi eroziunea
solurilor, inundaţiile.
Datorită eroziunii, solul
nu poate primi cantitatea
de apă necesară dezvoltării
covorului vegetal,
iar rezervele de apă din sol
descresc. Deversarea
apelor poluate în cursurile
deapă, face ca circuitul
apei prin ecosistem să
dăuneze biocenozelor
şi să pună chiar în pericol
echilibrul întregului
ecosistem.

Mişcarea ciclică a apei în cadrul biosferei
reprezintă circulaţia sau transferul apei din
învelişurile scoarţei terestre, în materia vie
(mediul biotic)şi apoi din nou în mediul abiotic
(neviu).

Astfel, într-o pădure de foioase

apa din precipitaţii alimentează pânza freatică
din subsol sau se scurge în apele curgătoare, o
altă parte se evaporă, iar restul se absoarbe în
sol. Din sol, apa ajunge în plante de unde cea
mai mare parte este eliminată prin
transpiraţie,restul fiind utilizată
la producerea de biomasă.
Plantele absorb şi redau atmosferei cca.38%
din volumul anual de precipitaţii. Se estimează
că 1 ha de pădure de foioase din
zonele temperate elimină prin procesul de
transpiraţie cca. 3000 – 7000 t
apă/an. La nivel planetar, din totalul
precipitaţiilor anuale(771mm) mai puţin de
jumătate(367mm) trec în mare. Restul (404
mm, adică52%) se reîntorc în atmosferă prin
evapotranspiraţie (apa evaporată din sol şi
rezultată din transpiraţia plantelor). Doar 1%
din apa căzută prin ploi este folosită în sinteza
materiei vii. Omul consumă pentru nevoile sale
menajere şi industriale 2,5% din precipitaţiile
totale.
Consumul de apă dulce este în prezent un
indicator sintetic al nivelului de trai, de
dezvoltare şi de civilizaţie. În ţările dezvoltate
valoarea acestui consum este de 20002500m3/an/locuitor, în timp ce în ţările sub
dezvoltate este de cca.40-50m3/an/locuitor.
Elev, Purcaru Maria Diana,Clasa a XI-a A
Prof. îndrumător: Popa Gabriela
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Muntii Carpati reprezinta un lant muntos ce apartine marelui sistem muntos central
al Europei. Cu o lungime de 1.500 de kilometri, Muntii Carpati sunt cel de-al
doilea mare lant muntos din Europa si se intind pe teritoriul Austriei, Cehiei,
Slovaciei, Poloniei, Ungariei, Ucrainei, Romaniei si Serbiei. Cel mai inalt varf din
lantul carpatic din Romania este Varful Moldoveanu de 2.544 metri, situat in Muntii
Fagaras.
Romania detine 40% din lantul carpatic – asta inseamna ca aproape o treime din
suprafata tarii este ocupata de Muntii Carpati. Se estimeaza ca aproximativ 2
milioane de romani traiesc, in prezent, in zona montana in aproximativ 745 de
localitati.

- Taierea padurilor este
o problema cu consecinte
serioase asupra
planentei. Infuenteaza
clima, biodiversitatea,
amenintand chiar
supravietuirea populatiei
umane, in unele locuri;
- Despaduririle au loc
din mai multe cauze, cea
mai importanta fiind
exploatarea lemnului si
dorinta de extindere a
terenului agricol;
- La nivel mondial, o
atentie deosebita se
acorda impaduririi
zonelor degradate, dar si
starii actuale a
padurilor, ce se
inrautateste datorita
ploilor acide, diminuarii
fertilitatii solului si
eroziunii avansate a
acestuia.

Aceasta zi reprezinta colaborarea
tuturor celor sapte tari:
* pentru a controla, elimina si preveni
introducerea speciilor straine in
ecosistemul din Carpati si introducerea de
organisme modificate genetic;
* pentru a elabora si promova inventare
regionale ale speciilor si habitatelor;
*pentru a elabora si promova programe si
proiecte coordonate de comunitatea
stiintifica;
*pentru a stabili retele ecologice in Carpati
si retele ale calitatii managementului
durabil al biodiversitatii;
*pentru a integra obiective de conservare
si utilizare durabila a diversitatii biologice.
Elev,Patrariu Nicoleta,Clasa aX-a F
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În anul 1985, la recomandarea Comisiei pentru
Aşezări Umane, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a
desemnat prima zi de luni din luna octombrie ca Zi

Mondială a Habitatului.
Ziua Mondială a Habitatului reflectă necesitatea
armonizării aşezărilor umane cu mediul natural,
deoarece Pămîntul nu este doar habitatul oamenilor, ci
şi al tuturor celorlalte vietăţi. Această zi reaminteşte şi
de cei fără casă, de cei ce au adăposturi inadecvate,
inclusiv de cei ce locuiesc în condiţii incompatibile condiţiei
umane, oferind posibilitaea îmbunătăţirii aşezărilor umane.
Anul acesta sărbătorim Ziua Mondială a Habitatului în
luna în care, conform previziunilor demografice, populaţia
lumii va atinge 7 miliarde de locuitori. Viitorul pe care îl
vor moşteni noile generaţii depinde în mare măsură de felul
în care gestionăm presiunea creşterii demografice, a
urbanizării şi a schimbărilor climatice.
Experţii estimează că pînă în anul 2050 populaţia lumii va
creşte cu 50 la sută faţă de
1999. Conform studiilor oamenilor de ştiinţă,
emisiile globale de gaze cu efect de seră trebuie
reduse pînă atunci cu 50 la sută faţă de nivelul
înregistrat la începutul mileniului.
Oraşele sunt centre de industrializare şi surse de
emisii, însă tot ele oferă spaţiul necesar pentru
găsirea soluţiilor, contribuind la dezvoltarea
spaţiilor verzi şi la o mai bună protecţie a mediului.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Habitatului, să ne reafirmăm hotărîrea de a face un
pas spre un viitor mai sigur şi să acordăm mai multă atenţie măsurilor de
combatere a schimbărilor climatice, în oraşe şi în restul lumii.
Elev,Moroe Diana
clasa aX-a F
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În anul 1931, la
Florența, ziua de 4
octombrie a fost
declarată Ziua
Mondială a Animalelor

Elev,Badea Cosmin,clasa aX-a F

de către Organizația
Internațională pentru
Protecția Animalelor,
inițial pentru a face
cunoscută situația
animalelor aflate în
pericol, dar și ca un
omagiu în memoria
Sfântului Francisc
din Assisi (11821226). Din anul 1945,
Ziua Mondială
(Internațională)a
Animalelor a devenit
o sărbătoare oficială
a animalelor, sub
patronajul Sf.
Francisc din Assisi,
și care la data de 4
octombrie atrage
atenția asupra
respectului pe care
trebuie să-l acordăm
vieții în toate
formele ei.
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În fiecare an, la data de 8 octombrie, este marcată Ziua Internaţională
pentru Reducerea Riscului Dezastrelor.
Această zi reprezintă un mijloc de promovare a unei culturi globale cu
privire la reducerea riscurilor dezastrelor. Prin dezastru se înţelege
evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale
sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau
modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe,
atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin
regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi
aprobate potrivit legii.
În categoria fenomenelor naturale distructive de
origine geologică sau meteorologică sunt
cuprinse cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi
fenomenele meteorologice periculoase (uragane, tornade), care afectează
violent zone mari de teren, pe termen lung, provocând pierderi de vieţi
omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant. Mulţi oameni
din întreaga lume şi-au pierdut viaţa, casele sau accesul la facilităţile
esenţiale, cum ar fi spitalele, ca urmare a dezastrelor naturale (cutremure,
secetă, tsunami, inundaţii grele, uragane sau cicloane). Multe dintre aceste
catastrofe au cauzat pagube economice în unele ţări. Tsunami-urile şi
cutremurele din Oceanul Indian sunt un exemplu tragic de vulnerabilitate
în faţa dezastrelor şi modul în care comunităţile pot fi lăsate în sărăcie
extremă în câteva ore.

Elev,Moga Samira
clasa aX-a F
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Scopul Zilei mondiale a alimentatiei, proclamata in 1979 de catre Conferinta Organizatiei Natiunilor
Unite pentruAgricultura si Alimentatie(FAO), este sa avertizeze opinia publica asupra importantei
hranei si sa intareasca solidaritatea in lupta impotriva foametei, malnutritiei si saraciei.

Suntem conştienţi că trăim într-o lume zbuciumată şi uităm, uneori, să ne mai bucurăm
de frumos, aproape că nu mai avem timp să ne privim sufletul. Prin activitatea propusă de
prof. Tudor Andreea şi bibl. Calomfirescu Maria “Sănătate,

muzică şi modă”, din 16 octombrie 2012, dedicată Zilei
Mondiale a Alimentaţiei sănătoase, s-a încercat să se
sensibilizeze sufletul elevilor. S-a urmărit fixarea unor minime
norme ale educaţiei personale prin exersarea unor deprinderi din
sfera educaţiei artistico-ecologice pentru stimularea
creativităţii.
Într-un mediu în care cartea te poate îmbia în universul ei,
biblioteca Grupului Şcolar “Voievodul Mircea” , elevii clasei a Xa F au încercat să pornească împreună cu profesorii coordonatori
într-o expeditie palpitantă în lumea anotimpului toamna.
Eleva Petrariu Nicoleta a realizat un eseu despre alimentaţia
sănătoasă, încercând să transmită celorlalţi că
fiecare dintre noi trebuie să fie atent la numarul
de calorii asimilate pe perioada unei zile, la
recunoaşterea plantelor medicinale şi
ecosistemul din care acestea fac parte.
Şi cum natura este cea mai de preţ comoară de care ar trebui să ne îngrijim, elevii :
Erculescu Mihai, Mlăceanu Andreea, Moroe Diana, Capraru Diana si Ciunel Cristina au
realizat vestimentaţii din materiale reciclabile, demonstrând un
comportament ecologic atât de necesar pentru viitorul
omenirii.
Cum oricare activitate ar trebui să se termine într-un
mod plăcut, fiecare a încerat să realizeze o “horă a
legumelor şi fructelor vesele”.
Coordonatorii, multumiti de implicarea elevilor, i-au rasplatit cu
diplome din dorinţa de a-i stimula pentru realizarea şi altor activităţi de acest gen şi chiar
în încercarea de a efectua campanii de informare, cercetare şi ecologizare.
Prof. Tudor Andreea
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A venit toamna! Am celebrat roadele naturii, dar și starea noastră de
bucurie printr-o campanie stradală „Alege să fii
sănătos!”, într-o atmosferă caldă, pe Bulevardul
Castanilor. Am încercat, cu ajutorul elevilor clasei a
X-a F, ai Grupului Școlar „Voievodul Mircea”, să
facem trecătorii să trăiască la intensitate maximă
schimbarea în esența ei, iar trecerea la iarnă să
găsească organismul pregătit. Echilibrul universal al
culorilor și energiilor va fi, poate, mai vizibil acum.
Pentru a evita disconfortul
fizic și psihic putem limita
consumul de alimente grase,
produse prăjite, dulciuri
introducînd în alimentația
zilnică mai multe fructe,
precum nuci, lămâi,
mere,pere, gutui, bucurândune de beneficiile lor.

Prof.,Tudor Andreea
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Ziua de 31 Octombrie a fost desemnata ca Zi Internationala a Marii Negre in anul
1996 cand toate cele 6 tari riverane – Bulgaria, Georgia, Romania, Federatia
Rusa, Turcia si Ucraina au semnat Planul Strategic de Actiune pentru Marea
Neagra. Acest plan contine cel mai cuprinzator set de strategii / politici initiate pentru
salvarea si reabilitarea uneia dintre cele mai poluate mari ale lumii.

Marea Neagra este aproape in totalitate separata de restul oceanelor
lumii, atinge adincimi de pina la 2212 metri si are un bazin hidrografic de
420.000 de km2, suprafata ce corespunde unei treimi din zona
continentala a Europei.

.

Situatia ecologica a Marii
Negre s-a inrautatit in ultimii
35 de ani datorita reziduurilor
transportate de raurile din 17
tari, pescuitului excesiv si a
deversarilor necontrolate de
produse petroliere. In
Romania, Turcia, Rusia,
Ucraina, Georgia si Bulgaria,
deseurile solide aruncate
direct pe tarm si apele
menajere deversate au produs
dezechilibre grave ale
ecosistemului marin.

Poluarea marina nu tine cont de granite. Marea Neagra poate fi salvata doar daca
cele 6 tari vor conlucra pentru acest scop comun. In acest sens se impune ca
autoritatile, sectorul de afaceri, organizatiile neguvernamentale si cetatenii sa-si
asume o parte din responsabilitatea fata de protectia mediului marin si costier prin
schimbarea atitudinii, intelegand necesitatea unor actiuni privind dezvoltarea durabila
a Marii Negre.

Elev,Capraru Diana
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Simpozion "Si daca marea ar vorbi..."
Ziua de 31 octombrie a fost sărbătorită
de elevii Grupului Școlar „Voievodul
Mircea”, Târgoviște, sub îndrumarea prof.
coordonatori Tudor Andreea și bilb.
Calomfirescu Maria cu scopul
conștientizării cu privire la problemele
ecologice ale Mării Negre.

Elevele Mlăceanu Andreea și Mărăcine
Ana-Maria au tras un semnal de alarmă cu privire la situația
ecologică a Mării Negre, care s-a inrăutățit în ultimii 35 ani din
cauza rezidurilor, pescuitului excesiv și deversărilor necontrolate ale
produselor petroliere consecința fiind moartea mai multor specii de
pesti, delfini și a altor organisme marine.

Expoziția realizată de elevi a impresionat
prin frumusețea ei, fiecare și-ar fi dorit ca
Marea Neagră să fie așa cum și-au
imaginat-o. Și dacă, ea ar vorbi?...

Prof.,Tudor Andreea
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Într-o zi în care persoanele pot să nu consume
lactate sau alte produse derivate din carne, elevii
claselor a X-a şi aXII-a ai Grupului Şcolar
“Voievodul Mircea”, Târgovişte, din solidaritate,
s-au alăturat veganilor.
Coordonatorii Calomfirescu Maria, Dumitrache
Elena, Leaşu Florica şi Tudor Andreea au realizat
cu elevii o expoziţie bazată pe principiul dietei
vegan, trasmiţând şi celorlalţi elevi filozofia
bazată pe protejarea mediului. Suntem conştienţi
că fiecare aliment are
diverse beneficii, iar cu cât mănânci mai
puţine alimente cu atât sunt şanse ca
organismul să nu primească toate substanţele
de care are nevoie, prin consumul alimentelor
în forma lor naturală, evitând mâncărurile
supuse procesării.
Şi pe 2 noiembrie doamnele profesoare au sărbătorit Ziua Veganilor în
incinta bibliotecii liceului, alături elevii claselor a X-a M si a XII-a
K,care au încercat să compare dieta vegan cu cea vegetariană. Aceştia
au fost încantaţi să guste din diferite feluri de mâncare realizate chiar
de ei.

Prof.,Tudor Andreea
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Vegetarienii "răsar" şi se înmulţesc din ce în ce mai mult, pe zi ce trece. Numai în
S.U.A. există peste paisprezece milioane. Consideraţi până nu demult ca fanatici
sau hippy întârziaţi, vegetarienii sunt astăzi priviţi cu tot mai mult respect.
Lumea începe să-i considere ca fiind mai sănătoşi, iar beneficiile ecologice ale
modului lor de alimentaţie devin din ce in ce mai evidente.

De ce să devin vegetarian?
Şapte din zece compatrioţi de-ai nostri mor înainte de vreme din cauza uneia
dintre următoarele trei boli ucigaşe: bolile cardiace, cancerul şi accidentul
vascular cerebral
Au vegetarienii destule proteine în hrana lor? Organizaţia
Mondialã a Sãnãtãţii recomandã ca 4,5% din caloriile
zilnice sã fie derivate din proteine. Dar 17% din caloriile
grâului sunt proteine, broccoli conţine 45%, iar orezul 8%.
Este foarte uşor sã avem o dietã bogatã în proteine, fãrã sã
mâncãm carne. Beneficiind şi de avantajul de a ne feri de
bolile cauzate de dietele bogate în grãsimi - ca de exemplu
bolile de inimã şi cancerul - regimul vegetarian este de
departe alternativa cea mai bunã..

Care ar fi avantajele ecologice?
Trrecerea la un mod de viaţă vegetarian ar micşora în mare măsură impactul pe
care altuala nostră alimentaţie ,bazată pe produse animale ,îl are asupra mediului
înconjurător .Poluarea produsă de agricultura zilelor nostre ,în care creşterea
animalelor este activitatea de căpetenie ,este mai mare decât cea produsă de
toate celelelte activităţi umane.

Elev,Moreanu Oana,clasa aX-a F
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Sănătatea are gust
7 noiembire. Zi de toamna târzie. Parcul
liceului zâmbeşte după ce clasele a IX-a K si a X-a
F au reuşit să-l cureţe de micile impurităti lăsate
tot de elevi.

Elevii au fost încântaţi să se implice şi în campania
“Sănatatea are gust”, punând accent
pe necesarul nutriţional zilnic. Cu
ajutorul doamnelor profesor Tudor
Andreea, Dumitrache Elena şi a
doamnei bibliotecar Calomfirescu
Maria ,au încercat să transmită
mesajul lor şi celorlalţi – evitaţi o
alimentaţie proastă !

Prof.Tudor Andreea
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Pentru a marca ziua de 7 noiembrie, a acţiunilor Ecoscoala, elevii clasei a X-a G,
sub îndrumarea d-rei prof. Nicoleta Cojocaru, au participat la o dezbatere despre
stilul de viată sănatos, cu titlul Superalimentele. În cadrul activităţii, s-au prezentat
câteva studii, realizate de:
Chiriţă Vlad - Despre superalimente ;
Niţă Cosmin - Superalimentele tinereţii;
Sfinteş Andreea – Fructele Goji;
Anghel Raimond – Cacaoa crudă;
Ghencea Mihai - Algele marine;
Pârvan Iuliana - Nucile şi semninţele crude.

Scopul activităţii a fost promovarea unei alimentaţii sănătoase, pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Concluziile au fost următoarele:
-

superalimentele (fructele goji, spirulina, algele marine, nucile caju,
migdalele crude etc.) aduc o cantitate foarte mare de nutrienţi
esenţiali: vitamine, minerale, grăsimi sănătoase, antioxidanţi, dar şi
puţine calorii;

-

acestea trebuie consumate, de preferat, proaspete şi cât mai puţin
procesate;

-

aduc multe beneficii pentru sănătate, dar şi pentru siluetă;

-

ajuta inima şi sistemul digestiv, scad colesterolul, stabilizează
cantitatea de zahăr din sânge şi întăresc sistemul imunitar;

-

ajută la eliminarea toxinelor din organism;

-

încetinesc procesul de îmbătrânire.

Prof., Nicoleta Cojocaru
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Ziua Internaţională a Zonelor Urbane, care are ca scop
conştientizarea impactului dezvoltării economice asupra mediului
înconjurător, se sărbătoreşte în fiecare an în 8 noiembrie.
Urbanizarea reprezintă o
caracteristică extrem de
importantă a societăţii
contemporane, deoarece aceasta
are un caracter exploziv ca urmare
a creşterii şi diversificării
producţiei, a productivităţii
economice tot mai ridicate, a
metodelor, tehnicilor şi a
tehnologiilor utilizate, ce devin tot
mai competitive.
În acelaşi timp, fenomenul
urbanizării a produs o serie de
inconveniente precum: poluarea
atmosferică, poluarea fonică, sau
epuizarea resurselor naturale.
Toate aceste aspecte trebuie
luate în considerare deoarece, cu
timpul, degradarea mediului
înconjurător va afecta atât
generaţiile actuale cât şi pe cele
viitoare.

Elev,Badea Madalin,Clasa aX-a F
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Toamnă târzie
O frunză…o lacrimă a toamnei căzută prea târziu
Într-un amurg tomnatic pictat pe-un fundal cenuşiu
O pădure dezbracată de straiele verzi ,
Şoptesc plecarea toamnei cu paşii repezi.
Şi-n linistea serii se aude şuierând ,
Cântecul toamnei dulce sunând.
Şi frunzele , pădurea şi tot ce-nconjoară
Dispar în mirajul toamnei , fugind către iarnă.
Elev,Petrariu Nicoleta,clasa a X-a F

Tristeţe
A venit toamna în sufletul meu
Furând orice rază de lumină
Plouă cu frunze mai mereu
Nu vreau ca întunericul să vină.
De când vara s-a sfârşit,
Cu nostalgie îmi amintesc acum
Cât de mult te-am iubit
Şi sunt tot mai singură pe drum.
Doar frunze în mii de culori
Încearcă să-mi nuanţeze viaţa
Şi chiar de nu mai vrei să-mi aduci flori,
Îmi voi aminti de tine dimineaţa.
Elev,Mărăcine Ana-Maria,clasa aX-a F
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Copilăria
Nu sunt bătrân,
N-am încă barbă
Am să vă spun însă ceva
S-a dus demult ,copilăria mea…
Ea s-a uscat,ş-acum,
Stau şi mă gândesc pe drum…
Locurile unde mă jucam cândva,
Acum ,sunt doar în mintea mea.
Elev, Heaşcă Alexandra,clasa a X-a F

Toamna la români
A venit acum toamna peste noi,
Cu vreme rece şi ploi.
Tristă ,mă uit pe fereastră,
Iar floarea-i ofilită-n glastră.
Dar noi fericiţi vom fi,
Căci avem ce sărbători.
Chiar dacă soarele nu mai face minuni
Ne bucurăm c-a venit toamna la români .
Elev, Alexe Elena,clasa aX-a F
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Ardei umpluti cu ciuperci si dovleac
Ca sa faci ardei umpluti cu ciuperci si dovleac ai nevoie de o
jumatate de dovleac mic de toamna (circa 150 de grame ) - sau o
felie dintr-unul mare, ardei gras pentru umplut, cat incape, 200
de grame de ciuperci champignon proaspete, 3-4 feliute de
ghimbir (merge de minune cu dovleacul), doua linguri de ulei
de masline extravirgin, sare si piper dupa gust, putin patrunjel
verde pentru decor.
Dovleacul se curata de coaja si se taie cubulete mici. Intr-o
tigaie, se pune putin ulei de masline si se soteaza dovleacul
pana cand se inmoaie putin si se caramelizeaza. Se adauga
ciupercile taiate felii si ghimbirul felii foarte subtiri. Se mai lasa
2-3 minute. Se asezoneaza cu sare si piper.
Ardeii se taie in jumatate si se curata de seminte. Se umplu cu
amestecul de dovleac si ciuperci. Se stropesc cu putin ulei de
masline si se dau la cuptor pentru 10 minute la 170 de grade
Celsius. Se servesc imediat cu patrunjel proaspat deasupra.

Corabioare de vinete
•
•
•
•
•
•
•

4 vinete
10-12 ciuperci
2 cepe rosii
2 cartofi fierti
1-2 fire de salvie
200 g branza feta
ulei, sare si piper

1. Taie vinetele pe jumatate, pe lungime. Cu ajutorul unei lingurite,
indeparteaza o parte din pulpa.
2. Separat, taie ceapa si caleste-o in ulei. Adauga ciupercile, curatate
si tocate marunt.
3. Lasa pe foc ca sa se inabuse bine, apoi adauga pulpa de lavinete.
Mai lasa pe foc cateva minute ca sa scada bine. Potriveste gustul de
sare si piper si aromatizeaza cu putina salvie tocata fin.
4. Umple vinetele si asaza-le intr-o tava unsa cu ulei. Din loc in loc,
pune cubulete de cartofi fierti. Lasa la cuptor pana se patrunde bine
vanata. Spre final, adauga cubulete de branza feta
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Salata de kiwi cu sos de menta
Pentru salata de kiwi cu sos de menta ai nevoie de
vreo opt fructe de kiwi, 100 de grame de fistic, o legatura
de menta proaspata, trei linguri de zahar, doua-trei
lingurite de suc de lamaie si, in completare frisca sau/si
inghetata sau piscoturi de casa.
Incepe prin a prepara sosul de menta. Pune la fiert
zaharul cu doua linguri de apa, si lasa-l sa fiarba cateva
minute. Toaca cat se poate de fin menta si adaug-o in
siropul de zahar. Lasa totul pe foc pentru alte doua-trei
minute. Lasa la racit.
Curata si taie in patru sau sase fiecare fruct de kiwi.
Pune-le intr-un bol. Stropeste bucatile de fructe cu suc de
lamaie. Adauga fisticul maruntit, apoi pune tot sitopul
de menta peste kiwi. Amesteca foarte usor si lasa la rece
circa 30 de minute.
Este foarte buna simpla, dar cum spuneam, poti
adauga frisca, inghetata sau piscoturi. Merge foarte bine si cu iaurt rece.

Budinca de cafea
Ca sa faci budinca de cafea ai nevoie de sase felii de paine
(orice fel de paine), doua plicuri de ness, 150 de grame de unt,
sase oua, trei linguri de pesmet fin, o cana cu lapte, 150 de grame
de zahar tos si putin unt pentru uns forma, plus o lingura de zahar
pudra pentru pudrat budinca.
Ingredientele sunt pentru patru-sase portii. Incepe sa pregatesti
budinca de cafea prin a rupe in bucati painea. Pune painea intr-un
vas. Pune lapte pe foc si cand se incinge bine adauga plicurile de
ness (poti face, in loc, o cana de cafea concentrata, clasica, fara
zahar, pe care o adaugi peste lapte).
Rastoarna cafeaua peste paine si las-o sa se inmoaie bine.
Pune totul intr-un blender, sau foloseste o furculita si transfoarma
totul intr-o pasta.
Freaca untul spuma cu zaharul, adauga galbenusurile si pesmetul.
Adauga si pasta de paine cu cafea. Omogenizeaza bine.
Bate spuma albusurile si incorporeaza-le in compozitia de
baza, incet cu o spatula. Pune budinca la copt, intr-o tava rotunda,
unsa cu uns si tapetata cu zahar, in cuptorul incins, la foc potrivit,
timp de 40-45 de minute.
Budinca se poate rasturna, este buna si rece si calda, este
delicioasa simpla, dar merge excelent cu frisca.

Elev,Badoiu Georgian,clasa aX-a F
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•

...Luna de departeaza de Pamant cu cca 3 cm pe an?
...atunci cand tesututile si organele corpului uman sunt
private de oxigen, sangele capata culoarea albastra?
...95% dintr-o rosie este apa?
...cel mai hranitor fruct din lume este avocado?
...cea mai veche leguma folosita de om este varza?
... iar prima planta cerealiera cultivata pe Terra a fost orzul?
...cea mai inalta planta acvatica este papirusul, al carui
trunchi poate atinge o inaltime de 5 metri?
...un kg de lamai contine mai mult zahar decat un kg de
capsuni?
...un kg de uraniu contine energie cat 6 milioane kg de
carbune?
...o gaina face, in medie,intre 250 si 270 de oua pe an?
...femeile clipesc de aproape doua ori mai mult decat
barbatii?
..veverita este singurul animal cu cristalinul ochiului colorat?
...in Dubai se afla cea mai amre insula artificiala din lume?
...cele mai longevive vietuitoare sunt broastele testoase?
...cel mai inalt pod din lume se afla in Mexic?
...denumirea continentului Europa provine de la cuvantul
fenician “ereb” care inseamna “apus de soare”?
...ochiul strutului cantateste 1,5 kg,fiind de 2 ori mai mare
decat creierul lui?

Bibl.,Calomfirescu Maria
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CU SUGESTII,CREATII SI ALTE LUCRURI
INTERESANTE,VA ASTEPTAM LA ADRESA DE
E-MAIL :ecogeneratia@yahoo.com
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