BABEL
anul 1 / nr. 2
apare semestrial

Babel

Revista multiculturală a Catedrei de limbi moderne a Colegiului Tehnic ”D. Leonida” din Petroșani.

DIN CUPRINS:
• VIOLENŢA ÎN ȘCOALĂ
• THE VIKINGS - SAGAS OF
THE FIRST DISCOVERERS OF
AMERICA
• UN NUEVO REY PARA LA
ESPAÑA DEL SIGLO XXI
• MILANO SARA’ LA CASA
DI TUTTO IL MONDO DAL 1
MAGGIO AL 31 OTTOBRE!
• SPACE GUIDING YOUR WAY
• WHEN IN BRITAIN DO AS THE
BRITONS DO
• IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE

ISSN 2392 – 9871
ISSN-L 2392 – 9871

BABEL

cuprins
EDITORIAL / p.3

SPACE GUIDING YOUR WAY / p.16

VIOLENŢA ÎN ȘCOALĂ / P.3

DE LA INIMĂ LA INIMĂ / p.18
FUNNY AND BIZARRE – THE COOPER’S

p.5

HILL CHEESE-ROLLING COMPETITION/ p.20
p.22

LICEENII ÎN CONCURS
THE VIKINGS - SAGAS OF THE

WHEN IN BRITAIN DO AS THE BRITONS DO

FIRST DISCOVERERS OF AMERICA / P.6
ŢESUTUL - MEȘTEȘUG TRADIŢIONAL / P.9
UN NUEVO REY PARA LA ESPAÑA

POCAHONTAS, MYTH AND REALITY / p.26
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR

DEL SIGLO XXI  / P.13

EXTRACURRICULARE / p.28

MILANO SARA’ LA CASA DI

PORTUL POPULAR

TUTTO IL MONDO DAL

MOMÂRLĂNESC, O TRADITIE

1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE! / p.14

BABEL

MOȘTENITĂ DE LA DACI / p.30

         anul 1 nr. 2 / APARE SEMESTRIAL

Revista multiculturală a Catedrei de limbi moderne a Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.
COORDONATOR REVISTĂ / REDACTOR ȘEF: prof. Esther Andraș
AUTORI ARTICOLE EDIŢIA CURENTĂ: prof. Esther Andraș, prof. Ruxandra Coman, prof. Gabriela Corina Câmpean,
prof. Carmen Damian, prof. Anca Maier, prof. Cristiana Maria Marioane, prof. Ramona Sfia-Merei, prof.
Margaritta Szabados, prof. Alina Șarpe, prof. Elena-Alecsandra Trante și elev Ștefan Damian - Colegiul Naţional
‘‘Mihai Eminescu’’.
DTP: ing. Andrei Andraș
REDACŢIA: str. 22 Decembrie nr. 6 - 332020, Petroșani, jud. Hunedoara / andras.esther@gmail.com
revista în format pdf poate fi accesată la adresa:

					

2

BABEL

http://estherandras.blogspot.com

ISSN 2392 – 9871
ISSN-L 2392 – 9871

Editura Universitas, Petroșani © 2014.

EDITORIAL
prof. Esther Andraș
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

În editorialul din acest număr al revistei vă
propun un subiect de maximă importanţă,
având în vedere formatul articolelor
noastre. Vă provoc mai degrabă la reflecţie,
analiză și găsirea unei soluţii. Unul dintre
motivele pe care le voi invoca ar fi teama
faţă de ”pericolul” globalizării și pierderea
în totalitate a identităţii naţionale.
”Globalizarea si identitatea culturală”
nu este doar o sintagmă, ci reprezintă o
realitate a lumii contemporane. Există, pe de
o parte, procesul de globalizare, ca încercare

de uniformizare, iar pe de altă parte, avem
reacţia de răspuns a patrimoniului cultural
al fiecărei naţiuni. Percepţia generală asupra
fenomenului este aceea că favorizează
omogenizarea, occidentalizarea sau
americanizarea culturilor. Este important
însă să reflectăm asupra atitudinii faţă
de procesul globalizării, raportându-ne
la binefacerile și dezavantajele acestui
fenomen inexorabil. Am putea considera
globalizarea un pretext pentru diversificarea
culturilor naţionale. Sau ar putea să însemne
renunţarea la identitatea și valorile culturale
naţionale. Apare astfel o dilemă: este
necesar să practicăm un naţionalism desuet
sau să devenim anonimi? Am convingerea
că vom găsi acel echilibru între acceptarea
globalizării si păstrarea rădăcinilor.

-

VIOLENtA, iN sCOALa
,
Ștefan Damian
Elev la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“ Petroșani

Violenţa are loc atunci cand cineva, în mod
intenţionat, spune, ameninţă că va face
lucruri care rănesc fizic sau emoţional, sperie,
provoacă durere şi suferinţă altor persoane.
Mulţi oameni consideră că fiinţele umane
sunt violente în esenţă si că prin urmare
razboaiele, conflictele din viaţa noastră sau
din societate nu pot fi evitate. Alţii susţin
că putem evita să gândim, simţim sau să
ne comportăm violent. Există culturi care
nu s-au angajat în război de secole și există
altele care au făcut-o în mod frecvent.
Mediul în care creştem ne influenţează
comportamentul agresiv. Oriunde trăim,
suntem supuși unei presiuni sociale și

culturale care ne determină să citim despre
violenţă, să urmărim scene violente, să
auzim constant despre fapte violente.
Televizorul, reclamele, ziarele, jocurile video şi
filmele contribuie la acest lucru.
Am ales să discutăm despre violenţa în
şcoală, care sunt cauzele acesteia şi ce
efecte creează ea.
Există un nivel de indisciplină inerent în
şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la
o vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste
reguli, iar această indisciplină poate duce la
un comportament violent. Lipsa modelelor
sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor
de violenţă şi indisciplină pot influenţa
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comportamentul elevilor, aceştia putând fi
tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor.
Violenţa este din păcate pentru mijloacele
de informare în masă o afacere rentabilă,
iar formele dramatizării şi exagerării... atrag
publicitatea dorită, rating-ul. În massmedia se pune accentul pe ideea că nu este
nevoie să ai multă şcoală pentru a avea
succes în viaţă şi că succesul se măsoară
în primul rând prin bani. Aceste modele
sunt perpetuate şi în familie şi pe stradă,
iar şcoala are puţine şanse de a schimba
mentalitatea elevilor în condiţiile în care
toate celelalte surse de informare spun
contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau
şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă,
se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală –
cum să vorbească, cum să se poarte – este
contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se
implică suficient. Tema „violenţa” invită
din păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a
răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia
lipsă sau greşită din familie. Şcoala singură
nu poate să reziste tendinţei actuale. Este
nevoie de o politică hotărâtă de combatere a
violenţei sociale şi de educare a adulţilor.
Agresiunile întâlnite în şcoală sunt
injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările,
vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe
ori o justificare minoră, însă pot culmina cu
agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a
taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari
sau de persoane din afara şcolii. Elevii nu
discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve
singuri conflictele ce apar între ei, fără

implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia
unor ore în care să discute despre problema
conflictului, metode şi tehnici de negociere
a conflictelor sau despre consecinţele
comportamentului violent. Este necesară
prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog
care să consilieze elevii şi să colaboreze cu
profesorii, dar se face simţită şi necesitatea
educării părinţilor, mai ales că unele conflicte
au fost escaladate tocmai prin implicarea
acestora, ajungându-se la ameninţări
cu moartea şi bătăi în plină stradă. Sunt
necesare măsuri pentru întărirea securităţii,
respectiv angajarea unor firme de pază şi
o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea
unor sisteme de supraveghere video în
curtea şi holurile şcolii.
În această problematică este vorba de
răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi
deopotrivă. O importanţă deosebită o are
întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii
şi adulţii să-şi recunoască răspunderea de
a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să
exerseze forme paşnice de a stinge conflicte,
să îndepărteze violenţa din drumul lor şi
să reacţioneze împotriva violenţei. Rolul
prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii,
toleranţă, promovarea creativităţii şi
sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul
şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii
personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul
la şcoală, trebuie să-l convingem că el este
valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel
îi vom întări personalitatea. Înţelegerea,
abnegaţie şi model, o relaţie optimă
profesor-elev cântăresc mai mult decât
pedeapsa.
Şcoala trebuie să dea posibilitatea
elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i
pregătească să fie responsabili, să se poată
descurca într-o societate a vitezei.
BIBLIOGRAFIE
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Liceenii in concurs
prof. Carmen Damian
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Concursul este definit în DEX ca o întrecere
care se termină cu un clasament şi cu acordarea
unor premii pentru cei mai buni dintre
participanţi. O întrecere pe care o organizăm şi
desfăşurăm noi, elevi şi profesori de la Colegiul
Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroşani , anul
acesta şcolar ajungând la a patra ediţie, este
concursul interlicee ”Petroşani, ieri… azi”.
Concursul este un proiect educaţional
judeţean, un proiect de dezvoltare comunitară
având ca obiectiv educaţia elevilor în spiritul
cunoaşterii orizontului local, a asimilării şi
diseminării cunoştinţelor despre depresiunea
Petroşani.Proiectul stimulează interesul elevilor
pentru implicarea în activităţile extraşcolare,
responsabilizarea cadrelor didactice, conducerii
şcolii, comunităţii locale faţă de educaţia nonformală.
Grupul ţintă a fost format din 120 de elevi de
la cele 8 licee din Valea Jiului. Elevii Colegiului
Tehnic ”Dimitrie Leonida” au organizat
concursul ”Petroşani , ieri …azi” în care s-au
evaluat cunoştinţele elevilor referitoare la
geografia, istoria, economia, cultura, obiceiurile
şi tradiţiile din Valea Jiului de-a lungul timpului.
Concursul a fost jurizat de d-ra Pârvan Elena,
asistent manager Fundaţia Noi Orizonturi
Lupeni , d-ul Lupu Dima Lucian , administrator
unic la Centrul de Calcul Info 98 și domnul
conf. dr. ing Bold Octavian de la Universitatea
din Petroșani. Rezultatele finale ale concursului
au fost stabilite însumându-se punctajele celor
două probe :
Locul I- Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”
Locul II- Colegiul Naţional de Informatică
”Carmen Sylva”

Locul III- Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”
Menţiune – Colegiul Economic ”Hermes”
Petroșani, celelalte echipaje primind premii de
participare.
FNO și FDSC (Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile) au sponsorizat cheltuielile de
organizare a concursului( 160 lei) iar Consiliul
Local al Primăriei din Petroșani a premiat
echipajele din concurs cu suma de 1500 de lei.
Indiferent de rezultatele finale ale concursului,
beneficiul real al întrecerii a constat în
implicarea elevilor , stimularea competiţiei între
elevii care au dorit să demonstreze celorlalţi că
sunt mai buni. Promovarea proiectului în şcolile
participante la proiect şi în media s-a făcut pe
tot parcursul desfăşurării acestuia.
Este o activitate de succes pentru că implică
elevii în activităţi de cunoaştere a orizontului
local, a istoriei, geografiei , obiceiurilor, tradiţiilor
economiei oraşului în care locuiesc şi în final,
diseminarea acestor cunoştinţe dobândite
printre colegi, părinţi şi în comunitatea locală.
Evident, este şi o activitate care place elevilor,
un concurs care stimulează dorinţa tuturor de
a fi « Cel mai bun ».
BABEL
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THE VIKINGS - SAGAS OF
THE FIRST DISCOVERERS
OF AMERICA

VIKINGS REACHED NORTH AMERICA
NEARLY 500 YEARS BEFORE COLUMBUS.
THE EVIDENCE COMES FROM VIKING
HISTORICAL STORIES CALLED THE “SAGAS
OF THE GREENLANDERS” ...
The Vikings came
from three countries of
Scandinavia: Denmark,
Norway and Sweden and
spoke a language called Old
Norse - the word ‘viking’ is
old Norse for ‘pirate raid’.
The Viking age in European
history was about AD
700 to 1100. During this
period many Vikings left
Scandinavia and travelled
to other countries to fight
and steal treasure. Others
settled in new lands as
farmers, craftsmen or
traders. The Vikings began
to raid and settle in England
in 787AD.
Nearly 500 years before
the birth of Christopher
Columbus, a band of
European sailors left their
homeland behind in search
of a new world. After
passing through unfamiliar
6
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waters, the Norsemen
aboard their Viking wooden
ship spied a new land,
dropped anchor and went
ashore. Half a millennium
before Columbus
”discovered” America, those
Viking feet may have been
the first European ones to
ever have touched North
American soil.
Exploration was a
family business for the
expedition’s leader, Leif
Eriksson (variations of his
last name include Erickson,
Ericson, Erikson, Ericsson
and Eiriksson). His father,
Erik the Red, founded the
first European settlement
of Greenland after being
expelled from Iceland
around A.D. 985 for killing a
neighbor.
There is evidence that
the Vikings reached North

prof. Anca Maier
Colegiul Tehnic “D. Leonida”
Petroșani

America nearly 500 years
before Columbus. The
evidence comes from Viking
historical stories called the
”Sagas of the Greenlanders”
and from archaeological
evidence. These stories
were preserved by oral
tradition until they were
written down some 250
years after the events they
describe.
According to the “Saga of
Erik the Red,” also named
Leif Erikson Viking Bjarni
Herjolfsson’s ship was
blown off course west of
Greenland and he recounted
seeing foreign land. He
told of his adventure when
he returned to Greenland
and the story intrigued
young Leif, Erik the Red’s
son. Fifteen years later,
Leif Eriksson departed
Greenland with a ship and

THE BEGINING OF THE
SAGA OF ERIK THE RED
BABEL
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crew of 35 and sailed west
until he came upon foreign
lands. He made three
discoveries:
• Helluland (Canada’s
Baffin Island) was
uninhabitable.
• Markland (Labrador) was
forested with broad white
beaches.
• Vinland (Newfoundland)
was a land with pastures,
forests and grapes.
Eriksson had to return to
Greenland after his father’s
death and never returned to
Vinland.
The saga describes
subsequent voyages to
Vinland over the next 10
years by Eriksson’s brothers,
Thorvald and Thorsten, his
sister Freyis and another
Viking named Thorfinn
Karlsefni. The Vikings
expanded Eriksson’s original
encampment and traded
with the local inhabitants.
Altogether, the Vikings
made four expeditions to
Vinland. The Viking settlers
did not get along well with
the natives, however, and
were under constant threat
of attack by the natives,
who outnumbered them.
The Vikings returned to
Greenland and never set
foot in America again.

8

BABEL

In 1961, archaeologist
Helge Ingstad and his wife,
Anne Stine, excavated a
site in a place in the north
of Newfoundland called
L’Anse aux Meadows. They
found eight buildings of
Norse construction similar
to those found in Iceland.
They uncovered numerous
artifacts, including iron
nails, bone needles, bronze
pins and yarn spindles .
The artifacts were dated at
around the year 1000 AD.

Ingstad believed the site
to be Vinland, but other
archaeologists were not
convinced. The controversy
arises from different
interpretations of the Norse
word vine, which can mean
grapes or pastures.
Regardless of whether
this site was Vinland, the
evidence clearly established
that the Vikings were
in America long before
Columbus.

TESUTUL
- MESTESUG
,
,
,
TRADITIONAL
,
prof. Ramona Sfia-Merei
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Domeniul ţesăturilor este alcătuit
din cel mai mare numar de piese;
dar și de cunoștinţe cerute celui
ce practică acest meșteșug.
Fragmente de ţesături au fost
descoperite datând încă din
epoca bronzului pe teritoriul
ţării noastre, mai precis
amprente ale acestora au fost
găsite pe fundul unor vase
din perioada respectivă.
Dar pentru a înţelege mai
bine misterele acestei
vechi îndeletniciri,
trebuie să știm cine
erau cei ce ţeseau. Ei
bine, acest meșteșug
a fost practicat de
femei. Ele erau cele
care cultivau, pe
supraţete mici
de pământ, inul
și cânepa. De
la semănat
și până la
recoltat,
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ţărăncile erau cele care îngrijeau aceste
culturi.
O altă materie primă este lâna, care
odată tunsă de pe oi (treabă aflată în
principal în sarcina bărbaţilor, dar la care
puteau participa și femeile), era toarsă
și apoi colorată, până se ajungea la
firul bun pentru lucrul în război. Torsul
părului de capră (mai aspru decât cel de
oaie) se făcea cu o roată specială, roată

și tehnologie care se întâlneau în Iran,
Turcia, Azerbadjan, Bulgaria și numai în
unele sate din sudul României, ceea ce ne
îndreptăţește să credem că meșteșugul a
fost adus din sudul Dunării.
După ce materia primă a fost adunată,
prelucrarea acesteia era tot sarcina
femeilor: lâna era pusă în furcă și toarsă.
În cea mai mare parte a ţării se toarce
ţinând furca între genunchi, fixată în brâu
10
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sau de un scăunel. Din caierul de lână sau
de cânepă se trage cu mâna stângă firul
care se răsucește apoi cu mâna dreaptă
și se învârte pe fus. Grosimea firului
și gradul de răsucire este în funcţie de
destinaţie.
Firele erau folosite fie în coloritul lor
natural, fie vopsite. Cunoscătoarele
acestui meșteșug erau majoritatea
ţărăncilor din satele românești.

Culesul plantelor nu însemna numai
aprovizionarea cu leacuri naturale, ci
și o importantă sursă de inspiraţie
cromatică. Alegerea și combinarea
culorilor presupuneau nu numai pricepere,
ci și simţ artistic și temeinice cunoștinţe
botanice. Tradiţiile trecutului ne amintesc
de ţăranii care ieșeau singuri sau mai
mulţi laolaltă, străbătând pajiști și păduri,
pentru a culege plante; era și o zi hotărâtă

pentru aceasta, ziua Sfântului Ion din
luna iunie, dar nu numai. Buruienile erau
strânse și pentru leacuri, recomandate de
medicina tradiţională, dar și pentru culori.
Cantităţile de plante nu erau totdeauna
suficiente pentru a vopsi toate firele, așa
că se strângea o nouă recoltă. Această
vopsire succesivă dă de fiecare dată alte
tonuri firelor. Ţesăturile astfel colorate
capătă un farmec aparte care, rezultat din

priceperea lor, sârguincioase, în zilele de
lucru, la vatră sau sub cerul liber, preparau
din coaja de răchită și anin, din coji de
zarzăr, foi de ceapă, frunze de gutui, din
flori de liliac și alte amestecături, cu zeamă
de varză și piatră acră, culori de o rară
frumuseţe.

nuanţele șterse ale vopselelor vegetale,
caracterizează cele mai frumoase dintre
scoarţele noastre, ca și cele mai valoroase
covoare orientale, de pildă.

salcie pentru vișiniu închis; coji de vișin și
de dud pentru vernil; rădăcină de păducel
pentru albastru închis; nalbă pentru gri
deschis; foi de ceapă pentru galben și
crem; crin, pentru violet; sunătoare pentru
culoarea nisipului. Prepararea firelor trebuia
încheiată la anumite termene, respectate
colectiv în sate. Așa că femeile se adunau
și lucrau în clacă, fie muncind pentru ele, fie
pentru cea în casa căreia se adunaseră.

Simion Florea Marian, cercetând culorile
cunoscute de ţărani și denumirile acestora,
înregistrează incredibilul număr de 230!
Ţăranii știau plantele de pe câmp, când
trebuiau să fie culese, și ce parte a plantei
genera o anumită culoare. Femeile, cu

Pentru colorarea ţesăturilor se foloseau:
mentă, anin, urzică pentru culoarea neagră;
coji de zarzăr și nuc pentru maron; vine de
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Un nuevo rey- para
la Espana del
siglo XXI
prof. Pamela Mareș
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Paso a una nueva generación .Acuciado
por los problemas y con una acceptatión
popular en su momento más bajo,don Juan
Carlos abdicó del trono en la figura de su
hijo ,un hombre preparado
que tendrá por misión
recuperar la confianza
de los ciudadanos en la
monarquía.
Es el sexto Rey con este
nombre de la dinastía
de los Borbones y el
primero que llega al
trono con un título
universitario.
Inteligente,
trabajador y muy
preparado,Felipe
VI quiere
encabezar una
monarquía renovada
,cercan y transparente.
Su destino era ser
rey desde el mismo día en
que nació y ahora ha llegado su hora
de entrar en la historia.El jueves 19
12
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de junio 2014,semanas después de la
inesperada e histórica abdicación de don
Juan Carlos,Felipe VI se convirtió en el
nuevo jefe del Estado español.Su padre ha
dicho de él algo tan evidente
como rigurosamente
cierto : es el soberano
mejor preparado para esta
misión de todos los que
han ocupado el trono,todas
las fases de su prolija
formación y su largos
años de aprendizaje
han estado
encaminados
a configurar el
perfil de este Rey
de la España del
sigloXXI.
Felipe Juan Pablo
Alfonso de la Trinidad
de Todos los Santos
llegó al mundo el 30 de
enero de 1968 en la madrileña
clínica del Loreto.El tercer hijo de Juan
Carlos de Borbón y Sofía de Grecia,pesó
4,300 kilos al nacer y midió 55

centímeros.”Ha sido niño”
tituló la prensa española.
Felipe se casó con Letizia
Ortiz Rocasolano,una joven
periodista divorciada,en 22

de mayo del 2004.Juntos
tienen dos hijas;Leonor,
primera en la línea de
sucesión y la infanta Sofíia..
Guapo y elegante Felipe

ha sido elgido,en 1993,como
uno de los 10 hombres
más atractivos de todo
el mundo, por la revista
norteamericana ”People”.
BABEL
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Milano sara’ la casa
di tutto il mondo dal
1 maggio al 31 ottobre!
prof. Margaritta Szabados
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Milano e’ la citta italiana piu europea.
Ricca e moderna, e’ il capoluogo finanziario
d’Italia. Oltre alla sua fertile economia,
industria, commercio, moda, e sede di
grandi banche e aziende italiane ed
estere. Ospita la Borsa Valori e la sua
Fiera e’ conosciuta a livello mondiale. Oggi

14
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Milano ospita 147 paesi che partecipano
all’Expo 2015. Anche la Romania partecipa
all’Expo 2015 con il tema ”In Armonia con
la natura”.
Expo Milano 2015 è l’Esposizione
Universale che l’Italia ospità dal primo
maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il
più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione. Per

sei mesi Milano diventerà una vetrina
mondiale in cui i Paesi mostreranno
il meglio delle proprie tecnologie per
dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a
garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli,
nel rispetto del Pianeta
e dei suoi equilibri. Un’area
espositiva di 1,1
milioni di metri
quadri, più di
140 Paesi e
Organizzazioni

Padiglione è un viaggio nella cultura, nei
profumi, nei colori e nelle tradizioni di un
popolo. All’interno, i diversi Paesi hanno
organizzato attrazioni, spettacoli,
architettura, design, sapori,
natura e scienza si uniscono in
un unico spazio per un’esperienza
entusiasmante che lascia a bocca
aperta.

internazionali
coinvolti, oltre 20
milioni di visitatori attesi.

Universale
in un modo semplice
e positivo. Essendo
costituito da 12 elementi, Foody
rappresenta sia la comunità umana
costituita da molteplici gruppi sociali che
la biodiversità agroalimentare del Pianeta,
realizzata grazie alla coltivazione di tante
specie diverse.

Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di
un confronto di idee e soluzioni condivise
sul tema dell’alimentazione, stimolerà
la creatività dei Paesi e promuoverà le
innovazioni per un futuro sostenibile
Expo Milano 2015 è un giro del mondo
emozionate e pieno di sorprese. Ogni

La mascotte di Expo
Milano 2015 è stato
creata per esprimere
i temi fondanti
dell’Esposizione

BABEL
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SPACE GUIDING
YOUR
WAY
prof. Alina Șarpe
Colegiul Tehnic
“D. Leonida”
Petroșani

ADUNAREA
GENERALA A ONU A
DECLARAT, ÎN ANUL
1999, CA SĂPTĂMÂNA
MONDIALĂ A
SPAŢIULUI COSMIC SĂ
AIBĂ LOC ÎN FIECARE
AN ÎNTRE 4-10
OCTOMBRIE.
Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic
este o sărbatoare internaţională a știinţei
și tehnologiei, și a contribuţiilor acestora la
îmbunătăţirea condiţiei umane. Adunarea
Generala a ONU a declarat, în anul 1999, ca
Săptămana Mondială a Spaţiului Cosmic să
aibă loc în fiecare an între 4-10 Octombrie.
Aceste date marchează doua evenimente:
• 4 Octombrie 1957 - lansarea primului
satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a
deschis calea explorării spaţiului cosmic.
16

BABEL

• 10 Octombrie 1967 – Semnarea
Tratatului asupra principiilor care
guvernează activităţile statelor în
explorarea pașnică a spaţiului cosmic,
inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.
Agenţia Spaţială Română, coordonatorul
naţional al activităţilor din domeniul spaţial,
a invitat toţi iubitorii spaţiului să îşi aducă
contribuţia la desfăşurarea ediţiei din
acest an a Săptămânii Mondiale a Spaţiului
Cosmic : ”SPACE GUIDING YOUR WAY”,

cu referire directă la importanţa
folosirii sistemelor de navigaţie
globală prin satelit (GNSS).
Astfel, în 15.10.2014, la
Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”
Petroșani, a avut loc activitatea
extrașcolară ”Spaţiul cosmic în
era digitală”, iniţiată de profesorii
Muntean Aurelia, Cercel Ana Maria,
Șarpe Alina, Moruș Magdalena,
Damian Carmen, Vasile Larisa,
Marioane Cristina, din dorinţa
de a se alătura celor care doresc
sa cunoască, să studieze și să
înţeleagă tainele Universului.
Elevii au înţeles importanţa
acestui eveniment și și-au adus
contribuţia prin realizarea de
videoclipuri tematice, prezentări
Power Point, Prezi, postere, pliante
cu descrierea evenimentului,
ecusoane, compoziţii plastice,
colaje sau machete spaţiale. De
asemenea s-a amenajat locul
dedicat acestui eveniment în
formă de sală de cinematecă
unde elevii au vizionat filme
documentare.
Cu ocazia acestei activităţi
elevii au conștientizat faptul că
sistemele de tipul GNSS (Global
Navigation Satellite Systems)
sunt tot mai prezente în
activităţile noastre zilnice, fie că
vorbim de transporturi terestre,
aeriene, maritime sau prevenirea
dezastrelor naturale. Şi să nu
uităm de receptorul GPS din
propriul smartphone!

BABEL

17

-

-

De LA INIMA LA INIMA...
prof. Ruxandra Coman
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

În orice comunitate
există anumite persoane
tinere care, din cauza unor
deficienţe, nu se pot integra
în societate prin propriile
forţe.De aceea, aceasta,
prin diverse pârghii și
mecanisme, are în vedere
satisfacerea nevoilor,
respectarea demnităţii
și drepturilor acestora în
raport cu orice sistem de
referinţă.Urmărindu-se
formarea si evoluţia acestor
tineri, s-a constatat ca
există posibilitatea unei
dezvoltări continue pe tot
parcursul vieţii pentru mulţi
dintre ei.În centrul acestei
concepţii se află o Europă
responsabilă, unită, în
care își găsesc locul până
și grupurile marginalizate
sau cele
excluse.
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Proiectul de parteneriat
educaţional ”De la inimă
la inimă”, coordonat de
prof. Pinko Loredana de
la Centrul Școlar pentru
Educaţie Incluzivă ”Rudolf
Steiner” Hunedoara-Locaţia
Lupeni și prof.colaborator
Coman Ruxandra de la
Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida” Petroșani, vizează
ca pe parcursul anului
școlar să se desfășoare
activităţi caritabile pentru
elevii de la centrul susnumit, menite a educa și a
crește curiozitatea elevilor,
implicarea lor în propriul
proces de instruire.
Motivaţia proiectului
vizează dezvoltarea
capacităţilor de comunicare,
de relaţionare, crearea unei
atmosfere de relaxare,
de stabilitate
pentru copiii
de la centru,
de reducere a
marginalizării
elevilor cu
cerinţe educaţionale
speciale și înlăturarea

prejudecăţilor cu privire la
aceștia.
În ceea ce privește
obiectivele specifice
propuse, acestea au făcut
referinţă la trezirea în
rândul liceenilor a dorinţei
de a se implica activ si
benevol în acţiuni de
sprijinire a celor aflaţi
în dificultate, lărgirea
orizontului de cunoaștere
și de înţelegere dezvoltarea
orientării tinerilor spre
căutarea/găsirea sensului
activităţilor de voluntariat
și de întrajutorare,
cunoașterea instituţiilor
școlare în care învaţă elevii
cu CES.
La acest proiect
educaţional au participat
mai multe instituţii de
învăţământ, alături de care
s-au implicat profesorii si
elevii de la Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida Petroșani.
Punerea în aplicare a
proiectulului a facilitat
schimbul de experienţă și de
opinii între cadrele didactice
vizând demersurile
educaţionale referitoare la
integrarea elevilor cu

deficienţe și crearea unor
așteptări pozitive.Activităţile
proiectului s-au desfăşurat
la sediul Centrului
Școlar pentru Educaţie
Incluzivă ”Rudolf Steiner”
Hunedoara-Locaţia Lupeni,
la Colegiul Tehnic ”Dimitrie
Leonida” Petroșani, precum
și în alte școli. Acţiunile
derulate s-au bazat, în
principal, pe activităţi de
voluntariat și cooperare,
constând în confecţionarea
unor obiecte decorative,
expoziţii cu vânzare, care să
cuprindă produse specifice
pedagogiei curative și
donaţii.
Încă de la prima întâlnire
a existat o foarte bună
colaborare între elevii şi
profesorii de la instituţiile
participante, seriozitatea
și toleranţa fiind temelia
atitudinii tuturor.Elevii de
la Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida” Petroșani au
reușit să identifice faptul
că pot fi de ajutor celor
din jur, au învăţat anumite
lucruri despre ei sau despre
ceilalţi semeni, bucurânduse împreună cu elevii de
la Centrul Școlar pentru
Educaţie Incluzivă ”Rudolf
Steiner” Hunedoara-Locaţia
Lupeni și dând astfel un nou
sens vieţii.
Finalităţile proiectului

au în vedere ca fondurile
obţinute și donaţiile să
fie folosite în funcţie de
necesităţile pe care le au
elevii de la centru pentru
ca demersul instructiveducativ să se desfășoare
în condiţii cât mai bune.Deși
afectaţi de dizabilităţi, acești
tineri pot să-și formeze
deprinderi, să stabilească
legături cu cei din jur și să
depășească stereotipurile
și prejudecăţile, astfel încât
să-și găsească la momentul
potrivit un loc de muncă,

să aibă un nivel de trai
mai decent și mai multă
încredere în propriile forţe.
Modelul integrării și
incluziunii sociale trebuie
să devină o coordonată
fundamentală a unei
Europe a toleranţei, care
apreciază potenţialul
omenesc, experienţele
pozitive, învăţarea activă,
socializarea și formarea
unor deprinderi adaptative
de viaţă, înscriindu-se,
așadar, în circuitul educaţiei
pentru valori.
BABEL
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Funny and Bizarre – The
Cheese-Rollin
prof. Gabriela Corina Câmpean
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

The Cooper’s Hill Cheese-Rolling
Competition is an annual event held on the
Spring Bank Holiday at Cooper’s Hill, near
Gloucester in England. It is traditionally by
and for the people who live in the local village
of Brockworth, but now people from all over
the world take part. The event takes its name
from the steep hill on which it occurs.
The event is traditional. From the top of the
hill a 9 lb round of Double Gloucester cheese
is rolled, and competitors race down the hill
after it. The first person who reaches the
finish line at the bottom of the hill wins the
cheese. In theory, competitors are aiming to
catch the cheese; however, it has around a
one-second head start and can reach speeds
up to 112 km/h, and that makes the aim
difficult enough to get. Injuries may also
occur, as in 1993, fifteen people were
injured, and four seriously,
and in the 2013
competition, a foam
replica replaced
the actual cheese
for reasons of
safety. The
winner was
given the
prize after the
competition.
This ceremony
originally took
20

BABEL

place each Whit Monday and only later
transferred to the Spring Bank Holiday. Two
possible origins have been proposed for the
ceremony. The first is said that it evolved
from a requirement for maintaining grazing
rights on the common. The second one
establishes pagan origins for the custom
of rolling objects down the hill. It is thought
that bundles of burning brushwood were
rolled down the hill to represent the birth
of the New Year after winter. No matter
what the origins may be, since the fifteenth
century, the cheese has been rolled down
the hill, and people have competed to catch it
and each year the event becomes more and
more popular with contestants coming from
all across the world.
The cheese currently used in the event
is 7–9 lb. Double Gloucester, a hard cheese
traditionally made in a wheel shape.
Each is protected for the rolling
by a wooden casing round
the side and is decorated
with ribbons at the start
of the race. Formerly,
three cheeses
were presented by
parishioners, and
the cheeses were
usually rolled by them.
A collection is usually
made now to purchase

Cooper’s Hill
ng Competition
them as well as sweets and also to provide
prize money. The current supplier is local
cheese maker Diana Smart and her son Rod,
who have supplied the cheese since 1988.
At one time, hessian covers were put on
the cheeses. During the Second World War
rationing was introduced, preventing the
use of a cheese in the event. Consequently,
from 1941 to 1954 a wooden “cheese” was
used instead with a piece of cheese in a
hollow space in the centre of the wooden
replica.
Due to the steepness and uneven surface
of the hill there are usually a number of
injuries. Cooper’s Hill Cheese Rolling has
been summarised as “twenty young men
chasing a cheese off a cliff and tumbling
200 yards to the bottom, where they are
scraped up by paramedics and packed off
to hospital.” The race of 2005 was delayed
while the ambulances returned from the
hospital, all of them having been required
to transport casualties from previous
races. Nevertheless, it was one of the most
popular events in recent years, with many
more participants than were able to run in
the four races. Each year the competition is
more and more attractive for people around
the world.

References:
•

Virginia Evan, Bob Obee, Upstream Preintermediate, textbook, Express Publishing

•

www.wikipediea.org
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When in Britain do
prof. Esther Andraș
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani
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as the Britons do
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Would you like to meet
someone with a clever wit,
reserve and high regard for
tradition? Well, it shouldn’t
be hard. As far as many
foreigners are concerned,
the afore-mentioned
list contains most of the
”qualities” possessed by the
typical Briton.
Always be punctual in
England. Arriving a few
minutes early for safety
is acceptable. Decisionmaking is slower in England
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than anywhere in the world
therefore it is unwise to
rush the British into making
a decision.
When they chat to
strangers at bus stops, it’s
likely that the weather will
be the topic as it is easy to
roll out a stock conversation
they have rehearsed all
their lives. Oscar Wilde
famously condemned it
as the ”last refuge of the
unimaginative” but research
shows six in ten Britons

use talking about the
weather as a social prop.
Another study has found
that for more than half of
the British, conversation
turns to climate at least
once every six hours. With
friends, meanwhile, topics
range from TV and dogs to
football and politics. Their
”feelings” are not up for
discussion, unless they are
confiding in someone they
inherently trust, like the
family Labrador. Money is
also a danger zone. Only
known eccentrics reveal
how much they make or
what they have in the bank.
One might, however, allude
to one’s riches by boasting
about exotic holidays or nod
at their impoverishment by
”forgetting” to buy a round.
The British have a passion
for queuing (lining up)
and appear to outsiders
to have endless patience
– as you would expect
from a nation that can
endure a five-day cricket
match. The British queue
everywhere for everything,
including football tickets,
sales (when people queue
for days or weeks), buses,
trains, aircraft, fast food,
post offices, government
offices, hospital beds,
concerts, cafeterias, doctors’

and dentists’ waiting rooms,
banks and payphones. The
other form of queue popular
in the UK is the traffic jam. At
weekends, motorists often
go for a drive with the family,
friends, relatives and the
dog, in search of a traffic jam,
usually to be found anywhere
near coastal areas from spring
to autumn, particularly on
public holiday weekends.
Queuing isn’t always a
necessity, but simply an instinct that
compels people to huddle together (in
winter it helps to keep warm), except of
course when travelling by public transport,
when the rules are somewhat different. On
public transport you must never sit next
to anyone when an empty seat is available
and you must spread yourself and your
belongings over two or three seats and
never move for anyone. You must avoid
looking at your fellow passengers at all
costs (in case a stranger smiles at you),
usually achieved by staring fixedly at the
back of a newspaper or out of the window.
Whatever you do, don’t open a window and
let in any nasty fresh air, which will cause a
riot.

bother”. The end of the world will probably
be pronounced ”unfortunate” or, if there
was something particularly good on TV that
evening, it may even be greeted as ”a jolly
bad show” (the ultimate tragedy). The true
character of the British is, however, revealed
when they are at play, particularly when
they are engaged in sport.

The British are masters of the
understatement and rarely rave about
anything. If they are excited about
something they sometimes exclaim
”that’s nice” and, on the rare occasion
when they are deliriously happy, they have
been known to utter ”I say, that’s rather
good”. On the other hand, if something
disastrous happens (such as their house
burns down) it might be termed ”a spot of
BABEL
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POCAHONTAS, MYTH AND
REALITY
prof. Anca Maier
Colegiul Tehnic “D. Leonida”
Petroșani

The Pocahontas myth is
an important component
of American history.
Pocahontas was a
Powhatan Native American
woman, born around 1595,
known for her involvement
with English colonial
settlement at Jamestown,
Virginia.
When the Colonists arrived
in Jamestown in May 1607,
Captain John Smith was
captured by the Powhatan
tribe.
The following event kept
the names of Pocahontas
and Captain John Smith
forever linked. As Smith
later said, he was brought
in front of Chief Powhatan
and warriors raised clubs
to smash his brains.
Pocahontas rushed in and
placed her head upon his,
thus saving his life.
Weather this event
actually happened or
not has been very much
26
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debated. It is said that the
whole procession was in
fact an elaborate adoption
ceremony. Afterwards
Powhatan told Smith he
was part of the tribe.
Pocahontas and Captain
John Smith are the best
known ”characters”

associated with the
founding of the Virginia
Colony at Jamestown. Their
relationship is described
nowadays in stories, movies
and even cartoons (Disney’ s
Pocahontas), as a romantic
love affair. In fact their
relation was, as the relation

between Colonists and the Powhatan
tribe, one of brotherhood. It seems that
the Indian chief adopted Captain Smith as
a sign of great friendship.
The true Pocahontas story has a
sad ending. In 1612, at the age of 17,
Pocahontas was taken prisoner by the
English while she was on a social visit,
and was held hostage at Jamestown for
over a year.
During her captivity, a 28-year-old
widower named John Rolfe took a
”special interest” in the attractive young
prisoner. As a condition of her release,
she agreed to marry Rolfe, who the world
can thank for commercializing tobacco.
Thus, in April 1614, Matoaka, also known
as ”Pocahontas”, daughter of Chief
Powhatan, became ”Rebecca Rolfe”. The
descendants of Pocahontas and John
Rolfe were known as the ”Red Rolfes.”
Two years later on the spring of 1616,
Rolfe took her to England where the
Virginia Company of London used her in
their propaganda campaign to support
the colony. It was recorded that on one
occasion when she met John Smith, she
was so furious with him that she turned
her back to him, hid her face, and went
off by herself for several hours. Later, in
a second encounter, she called him a liar
and showed him the door.
Rolfe, his young wife, and their son
set off for Virginia in March of 1617, but
”Rebecca” had to be taken off the ship at
Gravesend. She died there on March 21,
1617, at the age of 21. She was buried at
Gravesend, but the grave was destroyed
in a reconstruction of the church. Yet her
legend will live forever.
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Importanta, activitatilor
,
Prof. Elena Alecsandra Trante
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petrosani

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere
timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim
cere oameni în a căror formaţie caracterul şi
inteligenţa se completează pentru propria
evoluţie a individului.

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi
de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de
a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual,
fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară
integrare socială. Complexitatea finalităţilor
educaţionale impune îmbinarea activităţilor
curriculare cu cele extracurriculare.
Scopul activităţilor extraşcolare este
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate
în conţinut, cultivarea interesului pentru
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru
reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu
atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare
se desfăşoară într-un cadru informal, ce
permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi săşi maximizeze potenţialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară
realizată prin procesul de învăţământ, ea
nu epuizează sfera influenţelor formative
exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg
al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă
alte aspecte decât cele din procesul de învăţare
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori
acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării
elevilor.
28
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extracurriculare
Activităţile extracurriculare organizate
împreună cu elevii mei au conţinut cultural,
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ,
sportiv sau simple activităţi de joc sau de
participare la viaţa şi activitatea comunităţii
locale.
Activităţile extracurriculare sunt apreciate
atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali
în măsura în care :
• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile
copiilor;
• organizează într-o manieră plăcută şi
relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind
la optimizarea procesului de învăţământ ;
• formele de organizare sunt din cele mai

ingenioase, cu caracter recreativ ;
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în
voie spiritul de iniţiativă;
• participarea este liber consimţită,
necodiţionată, constituind un suport puternic
pentru o activitate susţinută;
• au un efect pozitiv pentru munca
desfăşurată în grup;
• sunt caracterizare de optimism şi umor;
• creează un sentiment de siguranţă şi
încredere tuturor participanţilor;
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor
exercitate în procesul de învăţământ;
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a
copiilor.

Concluzii
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare,
atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare
oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv.
Foto, activităţile noastre: Halloween, Ziua Recunoștinţei, Ziua Sfântului Valentin, Concerte, Cultură și civilizaţie europeană
BABEL
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PORTUL POPULAR MOMARLANESC,
Prof. Cristiana Maria Marioane
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petrosani

Varietatea tradiţiilor şi
obiceiurilor se datorează
trecutului zbuciumat pe care
l-am avut, alături de cei care
au venit în ţara noastră şi s-au
îndragostit atât de mult de ea
încât s-au stabilit aici, şi-au
întemeiat familii, au adus cu
ei datini şi obiceiuri de aici au
rezultat un mozaic de tradiţii.
Structurate pe ritual,
ceremonial şi spectacular,
obiceiurile tradiţional
româneşti sunt relaţii etnoistorice deschise perpetuu
nevoilor sociale, culturale şi
psihice ale individului sau
grupului uman respectiv.
În procesul practicării
obiceiurilor, adeseori s-au
schimbat sensurile, în timp
ce semnificaţiile lor esenţiale,
arhetipale, ceremoniale şi
rituale au ramas, în principiu,
neschimbate.
Toate sărbătorile româneşti
sunt însoţite de obiceiuri
şi ritualuri care ne umplu
sufletul de bucurie.Colindătorii,
cozonacii şi cârnaţii afumaţi în
casa ne vestesc sărbătoarea
Crăciunului şi ne pregătesc
spre a ne putea bucura de ea
mai bine.
Tradiţia Ignatului, a porcului
tăiat în ogradă, cu savurarea
30

BABEL

pomenii, se păstrează şi azi.
Copiii plecaţi la orase, revin
la parinţi, la ţară, pentru a se
bucura împreună de obicei.
Dar nu ne putem imagina
Crăciunul nici bradul împodobit,
fară cadouri şi fară bucuria
zăpezii.Mirosul de pască,
drobul de miel şi ouale înroşite
care se ciocnesc de Paşti ne fac
să intrăm în spiritul sărbătorii
Pascale şi să ne bucurăm cu
adevarat de Învierea Domnului,
după ce am postit până în
Vinerea Patimilor.
Mucenicii facuţi în casă, de 9
martie, sunt de asemenea, un
obicei care diferă de la o zona
la alta.În Moldova, mucenicii se
fac fără zeama, din aluatul de
cozonac şi copţi la cuptor, cu
nucă, miere şi scorţisoara.
În partea de sud a ţării,
însă ei se fac din apă, făină
şi sare, se fierb şi se servesc
cu zahăr,nucă şi scorţişoară.
Oricum ar fi, găsim un nou
prilej de bucurie, iar barbaţii
se laudă că pot să bea cele 44
de pahare de vin, chiar dacă se
consumă mult mai puţin, de
fapt.
În continuare vom vorbi
despre portul popular
momârlanesc de pe lunca
Jiului, o altă tradiţie păstrată

de mulţi ani cu sfinţenie.
În componenţa portului
femeiesc intră: ciupeagul,
poalele, catrinţele, ştrinfii
(ciorapii) şi cârpa (broboada
sau chischineul).
Ciupeagul (cămaşa) – este
croit din foi de pânză care
se unesc în jurul gâtului,
deschizătura fiind aşezată
lateral. Are, de asemenea
cheutori, fiind lipsit de guler.
Mânecile sunt uşor bufante,
strânse la încheieturi şi apoi
terminate cu cipte (dantele
late). Râurile de cusături
măiestre curg pe mâneci în
jos, brodate cu panglică de
culoare neagră. Piepţii cămeşii
femeieşti sunt împodobiţi cu
mai multe rânduri de pui (râuri)
de aceeaşi dimensiune cu cei
de pe mâneci. Peste ciupeag
se îmbracă un pieptar din
piele nevopsită de miel sau
din catifea neagră.Costumul
femeilor este completat de
poale şi catrinţe, poalele fiind
încreţite (plisate). Peste poale,
în faţă şi în spate se pun
catrinţele negre cu dantelă
pe marginea de jos. Ambele
catrinţe sunt brodate pe părţile
laterale cu dantelă neagră, iar
în partea de jos, aproape de
jumătate au două benzi late de
ornamente cusute cu mătase
neagră sau alte culori sobre în
motive geometrice sau florale.
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, cu poalele cusute cu ajur.
Modelele cusute pe cămăşă
erau geometrice sau florale,
aranjate sub formă de râuri
(benzi) în formă de cruce.Peste
cămăşă se îmbrăca pieptarul,
înfundat, sau despicat în faţă,
din postav sau din catifea.

Piesele componente ale
portului bărbătesc sunt:
cămaşa, cămeşuia, vesta,
cioarecii, brâul (chimirul) şi
pălăria (clopul).
Cămaşa lungă până
deasupra genunchilor era
confecţionată din pânză ţesută
manual învărgată cu dungi
de culoare roşie învrâstate
cu negru, nu avea guler şi era
prevăzută în partea anterioară
cu o despicătură pentru cap.
Ea se strângea în jurul gâtului
cu ajutorul unor şnururi subţiri
numite chiotori. Cămaşa avea
o croială specială cu clini
intercalaţi în faţă şi în spate ,
iar în partea de jos era plisată

Brâul (chimirul) confecţionat
din piele, lat de până la două
palme, împodobit cu modele
de cârmă bătută se încingea
peste cămaşă dând acesteia
în partea de jos aspectul unor
fustanele care coborau până la
jumătatea coapselor. Cioarecii
erau confecţionaţi din pânză
albă de bumbac ţesută în
casă – pentru vară, iar pentru
sezonul rece din lână, ca şi cea
pentru căputuri.
Ca acoperământ pentru
cap, în sezonul cald se purta
pălăria (clopul) confecţionată
dintr-o pâslă rigidă şi mai
aspră numită pănură. Borurile
erau scurte şi teşite, iar la
baza calotei era fixată de jur
împrejur o panglică, tot neagră,
numită primbură.
Toate materialele din care
se confecţionau veşmintele
tradiţionale au fost iniţial
ţesute în casă cu ajutorul
războaielor de ţesut .
Tot în casă erau ţesute
şi confecţionate străiţile şi
săcuiele ca şi desagii, toate
folosite pentru transportul

bagajelor. Acestea erau din
lână sau bumbac, decorate
cu dungi transversale şi
longitudinale în diverse culori
printre care apărea şi roşul.
,,Tradiţia adevărată e singura
merinde sufletească’’, spunea
Liviu Rebreanu. Cu siguranţă
ca nu se cade să renunţăm la
ea, mai ales când este atât de
consistentă.
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