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

Trăim într-o societate tehnologică în care
pasiunea tinerilor pentru lectură al tinerilor și-a
diminuat intensitatea. Mulţi tineri abandonează
cu ușurinţă cărţile în favoarea internetului,
a filmelor sau a jocurilor pe calculator. Noi,
dascălii, nu trebuie să renunţăm însă la educarea
gustului pentru lectură în rândul elevilor pe care
îi formăm, astfel încât plăcerea de a citi să devină
o activitate cotidiană, menită să contribuie la
îmbogăţirea vieţii și formarea personalităţii.
Lectura nu trebuie percepută ca o obligaţie ci ca
pe o necesitate și un act de libertate a gândirii.
Actul lecturii pare simplu, dar este una dintre
acţiunile cele mai complexe și mai benefice
pentru mintea umană, esenţiale în devenirea

fiinţei noastre
Apropierea de carte se materializează încă
din copilărie, atunci când copilul interacţionează
pentru prima dată cu cărţile, prin preocuparea
permanentă a părintilor de a-i obișnui cu
frumuseţea inegalabilă a lecturilor de basme și
povestiri. În primii ani de școală, cartea îi poartă
pe elevii prin lumea minunată a cunoașterii și a
fantasticului, mobilizând procesele intelectuale
și creând premisele pentru exprimarea cu
claritate și precizie a ideilor proprii. Odată format,
gustul pentru lectură se poate transforma
într-o adevărată pasiune, care se poate resimti
toată viaţa. Din nefericire, misiunea școlii de a-i
stimula pe elevi să citească este cu atât mai
grea, cu cât în unele familii nu existã modele sau
valori estetice și morale. Tinerii care nu citesc
sunt prinsi într-un cerc vicios: citesc cu greutate,
nu le place să citească, nu înteleg ceea ce citesc.
Și, astfel, renunţă la una dintre cele mai nobile
plăceri ale vieţii.

Iubire
Raluca Bostan, Clasa a IX-a A
Colegiul Tehnic “D. Leonida“
Petroșani

Și te privesc și iar zâmbesc,
Și-mi amintesc că te iubesc.
Și mi-aș dori să fii aici,
C-un zâmbet cald să mă ridici.
Ai apărut când eu eram
Pe altă lume, nu gândeam,
M-ai ajutat, m-ai învăţat
Cum să iubesc cu-adevărat.

Îţi mulţumesc că ești aproape,
Și-aș trece chiar și peste ape,
Doar să te știu în siguranţă
Și chipul tău îmi dă speranţă.
Mă iei de mână și privești,
În viitor încă iubești,
Iar eu iubesc să te iubesc,
Pentru tot îţi mulţumesc.
Ești tot ce am eu pe pământ,
Ești cel mai drag și cel mai sfânt.
Inima mea e doar a ta,
Iar viaţa mea e-n mâna ta.
BABEL
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curiozitati,

…vulcanii produc o mare cantitate
de materii prime utile sau extrem
de căutate? Un exemplu ar fi piatra
ponce, care este spumă de lavă.

Deasemeni, formaţiunile vulcanice
sunt uneori sediul reacţiilor care
concentrează metalele prezente în
manta (aramă, argint, mercur). Iar
vulcanii erodaţi din lanţul cascadelor,
în vestul Statelor Unite, se află
la originea celebrei “Goane după
aur”. Mişcările vulcanice permit, de
asemenea, aducerea la suprafaţă a diamantelor formate la presiune ridicată şi la o adâncime
de aproape 3000 km.
.... mirajele sunt simple iluzii optice? Dar cum se întâmplă acest lucru.......Noi putem să
vedem un obiect pentru că razele de lumină care vin de la acel obiect sunt preluate de
către nişte receptori de la nivelul retinei globilor oculari; de aici informaţia este transmisă
la creier, unde este şi analizată, traducându-se astfel realitatea înconjurătoare. Dar ceea ce
percepem nu este, de fapt, realitatea strictă, ci o interpretare a ei de către creier.
Atunci când temperarura
aerului variază mult de la
un strat la altul, cum se
întâmplă în deşerturi, lumina
va parcurge o traiectorie
curbată, ocolind zona în care
densitatea aeului este mai
mare. Creierul percepe lumina
ca având traiectorie rectilinie,
iar drept urmare, obiectul la
care privim va părea că se
găseşte în altă parte.
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...meteoriţii (stelele căzătoare) sunt
resturi care provin din comete? Cometele
sunt nişte corpuri care orbitează în jurul
Soarelui pe nişte orbite foarte alungite şi
lungi. Când, pe orbitele lor, se găsesc la
marginea sistemului solar, cometele sunt
nişte bulgări de gheaţă. Când se apropie
de Soare, o cometă începe să se topească
pierzând materie (şi astfel se explică şi
coada ei, pe care o putem vedea cu ochiul
liber) dar şi bucăţi mai mari de rocă. Aceste
fragmente de rocă din comete vor reprezenta meteoriţii, care vor gravita o perioadă în jurul
Soarelui. Când Pamântul se intersectează cu aceste resturi, se observă ploile de meteoriţi.
Când meteoriţii intă în atmosferă, încep să ardă, iar puţini vor reuşi sa ajungă pe Pamânt. Unii
mai mari, pot forma chiar cratere.
prof. Alina Șarpe
Colegiul Tehnic
“D. Leonida”
Petroșani

.....pe întreg Pământul se înregistrează aproximativ 120 de fulgere pe secundă?
Dar cum se formează un fulger? Când o masă de aer cald întâlneşte o masă de aer rece, apa
va condensa şi va trece din stare gazoasă în stare lichidă, formându-se norii. Apoi picăturile
de la bază, mai calde şi mai uşoare,
vor urca la altitudini mai mari. Pe
măsură ce urcă, temperatura scade
iar picăturile de apă pot îngheţa şi
devin şi mai grele. Fiind mai grele,
vor cădea înapoi iar frecarea dintre
picăturile de gheaţă aflate în cădere
şi cele care se află în urcare, va
produce electricitate. Când diferenţa
de potenţial faţă de sol e prea mare,
se produce fulgerul.
BABEL
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Elevii Leonida In
Patrula de Reciclare

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al
comunităţii, are puterea şi obligaţia
de a influenţa procesul de ecologizare
a propriului oraş sau a zonei unde îşi
petrece vacanţa. Soluţia este la îndemâna
noastră şi constă în depozitarea selectivă a
deşeurilor.
Elevii Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”
Petroșani s-au înscris în Proiectul Naţional
“Patrula de Reciclare. ” Proiectul se
desfășoară pe tot parcursul anului școlar
2015-2016 și are ca obiect antrenarea
și educarea elevilor din unitatea de
6
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învăţământ pentru colectarea selectivă
a deșeurilor din echipamente electrice
și electronice (DEEE), baterii electrice și
acumulatori, becuri și neoane. Partener în
derularea acestui proiect este Asociaţia
RoRec care a încredinţat școlii, cu titlu
gratuit, recipienţi și materiale promoţionale
în scopul amenajării punctului de colectare.
Cei 15 elevi implicaţi în proiect au
prezentat elevilor din școală importanţa
colectării selective a deșeurilor și i-au
încurajat să participe activ la realizarea
acestui proiect. De asemenea, în afara

colectării deșeurilor din
echipamente electrice în
școală, au fost voluntari la
două acţiuni de colectare
a acestor tipuri de deșeuri
desfășurate în oraș în lunile
noiembrie 2015 și martie
2016.Prin participarea lor
la aceste activităţi elevii își
dezvoltă educaţia ecologică,
înţeleg că prin ceea ce fac
contribuie la reducerea
energiei necesare producerii
obiectelor electrice și
electronice, reduc cantitatea
de gunoi, conserve resursele
naturale.
prof. Carmen Damian
Colegiul Tehnic “D. Leonida”
Petroșani

BABEL

7

The origins of St. Pa
Day and its importan
in the Irish culture
prof. Gabriela Avram
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

St. Patrick’s Day is celebrated each year
on March 17th. In Ireland, St. Patrick’s
Day is a national holiday. He was born
in the year 385 and died on March 17th
around the year 460. Saint Patrick had
an adventurous life. He was captured by
pirates at the age of 16. The Irish pirates
brought him to Ireland and sold him as a
slave. He escaped to France and became
a monk. In 432, he returned to Ireland. He
was the one who brought Christianity to
the Irish. He taught many of the people of
Ireland to read and write.
According to the legend, Saint Patrick got
rid of all the snakes in Ireland. It is said that
St. Patrick stood on a mountain top and
raised a wooden stick in the air to get rid of
the snakes. To this day there are no snakes
in Ireland.
Today, St. Patrick’s Day is celebrated
by people of all backgrounds in the
United States, Canada, and Australia.
Although North America is home to the
largest productions, St. Patrick’s Day has
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May your blessings outnumber
The shamrocks that grow,
And may trouble avoid you
Wherever you go.
–An Irish Toast
been celebrated in other locations far
from Ireland, including Japan, Singapore,
and Russia. St. Patrick’s Day is usually
celebrated with a parade. The one in Dublin,
the capital of Ireland, is known to some as
the Irish Mardi Gras. The first St. Patrick’s
Day celebration in the United States was
held in Boston in 1737. The largest St.
Patrick’s Day parade is in New York City and
it lasts for hours.

SYMBOLS OF ST. PATRICK’S DAY
One traditional symbol of Saint Patrick’s
Day is the Shamrock. “Shamrock” is the
common name for several different kinds of
three-leafed clovers native to Ireland. The
shamrock was chosen Ireland’s national
emblem because of the legend that St.

trick’s
ce
Patrick had used it to illustrate
the doctrine of
the Trinity.
The
Trinity
is the
idea
that
God
is really
three-in-one: The Father, The
Son and The Holy Spirit. Patrick
demonstrated the meaning of the
Three-in-One by picking a shamrock
from the grass growing at his feet and
showing it to his listeners. He told them
that just as the shamrock is one leaf
with three parts, God is one entity with
three Persons. The Irish have considered
shamrocks as good-luck symbols since
earliest times.
Four leaf
clovers are
very hard to
find. If you find
one you will have
good luck!
BABEL
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A popular legend is about the Leprechaun.
The name leprechaun comes from the old
Irish word “luchorpan” which means “little
body.” A leprechaun is an Irish fairy who
looks like a small, old man about 2 feet
tall. He is often dressed like a shoemaker,
with a crooked hat and a leather apron.
According to legend, leprechauns are aloof
and unfriendly. They live alone, and pass
the time making shoes. They also have
a hidden pot of gold! Treasure hunters
can often track down a leprechaun by the
sound of his shoemaker’s hammer. If the
leprechaun is caught, he can be threatened
with bodily violence to tell where his
treasure is, but the leprechaun’s captors
must keep their eyes on him every second.
If the captor’s eyes leave the leprechaun he’s known to trick them into looking away
- he vanishes and all hopes of finding the
treasure are lost.
Believe it or not, the
color of St.
Patrick was
not actually
green, but
blue! In the
19th century,
however, green
became used
as a symbol
for Ireland. In
Ireland, there
is plentiful rain
and mist, so
the ‘Emerald

10
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Isle’ really is green all year-round. The
beautiful green landscape was probably the
inspiration for the national color. Wearing
the color green is considered an act of
paying tribute to Ireland. It is said that it
also brings good luck, especially when worn
on St. Patrick’s Day. Many long years ago,
playful Irish children began the tradition of
pinching people who forgot to wear green
on St. Patrick’s Day and the tradition is still
practiced today.
Today a traditional St. Patrick’s Day
meal served by Irish-American families and
others, in fact the pairing corned beef and
cabbage is not native cuisine to Ireland. The
practice came about in the 19th century,
when impoverished Irish immigrants living
in New York City’s Lower East Side could
not afford Irish bacon for the dish, and
substituted cheaper corned beef (supplied
by neighboring kosher butchers) instead.

Don Juan Tenorio,
mito en la literatura
universal
prof. Alecsandra Coman
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

ORÍGENES DEL MITO

de espacio, sino por otras de serenidad
erudita. Cualquier español puede ser en
¿Otra vez Don Juan? Y mil más que
un momento de su vida un Don Juan,
vendrán…..Hay personajes que han
intentar la conquista de una
llegado a Mitos porque varias
mujer con el mero propósito
generaciones han sentido
de enorgullecerse de ello;
su atracción y no basta
siendo normalmente
el hecho de que sean
de existencia gris y
articulados, estén
monótona pero también
“pasados” para que
están los que rozan esa
dejen de interesarnos.
actitud como los tipos
Uno de ellos el más
que describe Lope
famoso (con Don
de Vega, el yerno de
Quijote), y aquí
Villamil en Miau o el
estudiado a través
marqués de Bradomín,
de varios ejemplos
por citar ejemplos muy
de la literatura
dispares. Éstos son
española. ¿Quién que
Don Juanes temporales,
es no es romántico?
aquellos que, además
No sería menos normal
de su profesión, ejercen
preguntarse: ¿Quién que
de vez en cuando el amor.
JOSÉ
es no es Don Juan o intenta
ZORRILLA
Pero el auténtico Don Juan es
serlo? Zorrilla atribuyó a esa
un hombre dedicado en cuerpo y
ambición de todo español el favor
alma a su trabajo, es el que vive para sus
que le habían dispensado a su obra. Por
amores, y digo “para” y no “de” porque en él
eso sigue vivo después de tantos siglos de
no se da nunca el chulo o gigoló que, en rigor,
actividad.
también tiene toda su actividad concentrada
Naturalmente en ese campo tenemos que
en las mujeres, pero al que le separa de
acortar el terreno no solamente por razones
BABEL
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Don Juan el aspecto económico y la poca
obligatoriedad del cambio. Un gigoló puede
vivir treinta aňos con la misma mujer, cosa
inconcebible en nuestro héroe.
En términos generales, el retrato “robot”
de Don Juan tiene aparte de las variaciones
impuestas por cada uno de sus creadores,
unas características fijas e imprescindibles.

de los esfuerzos diarios, Don Juan, como
buen depredador, sale a cazar a sabiendas
que es el mejor momento para sorprender
descuidada a la presa. “Éstas son las horas
mías”, dice el Burlador a la asombrada
Aminta. Pero eso no quiere decir que con
las luces del alba se retire a su cubil. Tiene
que dedicarse a viajar- otra muestra de
posibilidades económicas- tanto para huir
alguien como para encontrarse con alguien.

• Alto status social generalmente apoyado
en la aristocracia que explique el orgullo
• Obsesión por la fama y la popularidad.
característico del personaje; esa seguridad
Todas las conquistas que su dinero o sus
de la cuna hace más difícil que acepte
promesas consiguen no tendrían el menor
riňas o represiones de sus mayores. De la
valor si permanecieran secretas. Las
familia se enorgullece constantemente: “Soy
aventuras no existen
Tenorio”, “ya
hasta que la gente
sabes que los
tiene constancia de
míos son…”etc.
ellas; algo parecido
Pero, por otro
a lo que ocurriría
lado, ese orgullo
con la “jet set” de
del sistema
hoy si sus fiestas no
será la primera
aparecieran en las
barrera que haya
revistas del corazón.
que saltar. En
” Tú me has dado
todos los Don
lindo nombre”,dice el
Juanes clásicos
protagonista de Tirso
hasta Zorrilla
al oírse llamar por el
FORTUNIO BONANOVA E INOCENCIA ALCUBIERRE
el padre sufrirá
EN UNA ESCENA DE LA PELÍCULA DON JUAN
criado “Burlador de
al ver a un hijo
TENORIO, DE RICARDO DE BAÑOS (1922).
Espaňa “. Además
que, además
se trata de un
de olvidar
círculo vicioso porque la resonancia de las
sus enseñanzas, se mofa de ellas. Esta
conquistas atrae a más candidatas a ellas .
aristocracia está unida a la riqueza. Hay
Don Juan ha inventado hace mucho el secreto
siempre dinero suficiente para sobornar a
de la publicidad y, apoyado por sus sirvientes,
criados ajenos y compensar liberalmente a
es el mejor “relaciones públicas” de sí mismo.
los propios.
• Consecuencia del apartado anterior
es la independencia que le permite una
dedicación “plena”, como ahora se dice,
a su trabajo. Incluso por la noche, cuando
los demás mortales se retiran a descansar
12
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• Don Juan es fundamentalmente religioso
y creyente, quizá con la única excepción del
“Estudiante” de Espronceda, y tiene que serlo
por varias razones. Porque el ambiente en
que nació (Edad Media) o en el que se hizo

hombre (Siglo XVII) no permitía ni comprendía
al ateo ni al incrédulo. Y sus creadores
darán énfasis a esa fe, ya que el desafío
que hace al mundo civil se engrandece al
ampliarse a la Divinidad. Su religiosidad no
se contradice con el pecar constante, ya
que su intención, muy española, es la de
vivir como quiera hasta que llegue a la hora
de la muerte, momento en que no tendrá
ningún inconveniente en arrepentirse y con
ello salvarse del infierno apoyándose en la
cómoda muletilla: “Un punto de contrición
da al alma la salvación “. Lo que pasa es que
ese momento importante-“¡que largo me lo
fiáis!-está todavía muy lejos.
• Sentido caballeresco. Al pertenecer a un
ambiente elevado, Don Juan tiene que ser
forzosamente un caballero, lo que le obliga a
afrontar los peligros con una responsabilidad
que el villano no tiene, y a irritarse altamente
cuando le mencionan la posibilidad de regir
el peligro o faltar a su palabra. Eso último él
no lo hará nunca, aunque, al tratarse de un
asunto amoroso, pueda utilizar sino reparo
la traición y el engaňo, tanto para la mujer
como para el rival. Esa esquizofrenia social
no le explicará nunca.
• Ambición coleccionista totalmente
indiscriminada. El concepto social antes
seňalado no influye lo más mínimo en la
elección de pareja, que puede ser “desde la
princesa altiva a la que pesca en ruin barca”.
Desde luego Don Juan preferirá siempre la
cantidad a la calidad.
• Instinto criminal. Aparte de algún
caso excepcional, como el de Córdoba, ese
instinto es casi siempre mínimo y está al
servicio del otro, mucho más importante,
que es el amor. Los enemigos mortales lo
son sólo en el caso en que se interpongan

en su camino. Entonces no tendrán más
remedio que desparecer para que él consiga
otro logro. En la obra de Zorrilla se cuentan
excepcionalmente el número de éxitos,
tanto las muertes como las conquistas,
pero ello sucede en el pasado, es decir, fuera
de escena, y tiene por ello un carácter más
retórico que violento.
• Cultura. Una vida tan agitada como la
que lleva Don Juan no da demasiado tiempo
al estudio largo y reflexivo, pero es evidente
que, dado su alto origen, Don Juan ha tenido
oportunidad de estudiar, aunque el único
autor que le sitúa en la universidad sea
Espronceda. Parece claro que siempre existe
en él facilidad de palabra y una capacidad
poética capaz de embriagar a su víctima
con metáforas y piropos barrocos. A veces
sus estudios juveniles le sirven incluso
para justificar sus hazaňas, como se nota
en la respuesta dada por el “Burlador” a
“Catalinón” cuando éste se escandaliza por
el trato que va a dar a su anfitriona Tisbea:
“Necio, ¿no hizo lo mismo Eneas con la Reina
de Cartago?” Curiosa coartada literaria para
justificar una traición.
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Bologna
Prof. Margaritta Szabados
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petrosani

Bologna è capoluogo della regione
Emilia Romagna. La regione è conosciuta nel mondo intero per il Parmiggiano
Reggiano Re dei formaggi italiani e
anche per il prosciutto di Parma.
La città, i cui primi insediamenti risalirebbero almeno al I millennio a.C., fu
un importante centro urbano dapprima
sotto gli Etruschi e i Celti, poi sotto i
Romani poi ancora, nel Medioevo, come
libero comune. Capitale settentrionale
dello Stato Pontificio a partire dal Cinquecento, svolse un ruolo fondamentale
durante il Risorgimento e, durante la
seconda guerra mondiale, fu un importante centro della Resistenza.
Bologna è la sede della più antica
università del mondo, che fu fondata
nel 1088.
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
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La fama dell’Università fece diventare
Bologna meta di ospiti e studiosi illus-

tri. Negli oltre nove secoli di storia, si ricordano
fra i suoi studenti personaggi di spicco Dante
Alighieri, Francesco Petrarca, Guido Guinizelli, Cino da Pistoia, Cecco d’Ascoli, Re Enzo,
Salimbene da Parma, Coluccio Salutati e poi
Tommaso Becket, Paracelso, Erasmo da Rotterdam, Papa Niccolò V, Raimondo di Peñafort,
Albrecht Dürer, san Carlo Borromeo, Torquato
Tasso, Carlo Goldoni.

Nel XVIII secolo il Papa Benedetto XIV favorì l’Istituto di Scienze, istituito nel 1711 per
volontà di Luigi Ferdinando Marsili, con doni di
materiale scientifico della propria biblioteca e
incoraggiò arte e scienza in diversi modi.
È sede di prestigiose istituzioni culturali,
economiche e politiche e di uno dei più avanzati quartieri fieristici d’Europa. Nel 2000 è
stata “capitale europea della cultura” e dal
2006 è “città della musica” UNESCO.

BIBLIOTECA SAN MICHELE IN BOSCO
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Using the available
materials and making
choices
prof. Gabriela Corina Câmpean

Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Some materials used in the English classes
are available free of charge, some of them
have to be bought, some of them meet
the requirements concerning their quality,
content, proportion of skills and language
activities , some of them seem to cover only
some topics and language items. Moreover,
after the 10th grade teachers, students, and
16

BABEL

sometimes
parents have to choose the proper
textbook as it is not supplied by the Ministry
of Education any longer. The choices do
not concern only the 11th and 12th grade,
because other auxiliary materials are often
required at the other levels as well, in order
to compensate the lack of some activities or
merely to bring a note of freshness to the
class.
The offer for the 11th and 12th textbooks
is wide as it is also a commercial aspect to
take into consideration by the publishing
houses because students must have a
textbook when they study English, being

almost impossible to learn a foreign language
without it.
Teachers should take into consideration
many aspects when choosing a textbook
for a class because it must bring benefits to
students, teachers, and parents. The textbook
must meet the requirements of the Ministry
of Education, and also practical requirements,
i.e. to be cheap enough for students to afford
it, to be attractive and suitable for students’
level and age, the proportion of skill-focused
tasks to be acceptable and the language to
have the right level and type. One should not
forget the subject and content which have to
be interesting, to cover a wide range of topics
and to develop students’ language skills,
and mould their personalities. For example,
Prospects Advanced and Super Advanced
seem to tick most of the requirements as
they have as main feature the most wanted
balance, even though there are some weak
points in Prospects Advanced considering the
dated information and the lack of grammar
exercises. The problem is somehow solved
if the teacher chooses to use the available
Workbook and select omit some texts. The
real problem seems to be anyway that the
listening activities are recorded on cassettes
and the CD is not available on the market.
Certainly, there are some programmes on
the computer which can transform it into a
CD, but it is difficult to cope with computers
very often. The same problem can be found
at Prospects Super Advance, which is added
to the slightly difficult content of the texts,
as they are mostly related to literature and
some students are reluctant to reading
literature. The problem can be solved with a
connection between the film and the book
as many lessons have as topic books which
have a video version as well. Adding extra

worksheets can transform a problematic
lesson into a pleasant one.
Similarly, the last solutions presented above
can be the answer to many problems in
classes when the topic does not seem to be
interesting or the task inappropriate. Some
texts may seem totally inopportune and
there is sometimes the tendency to renounce
that textbook and choose another one to the
detriment of the one offered free of charge by
the Ministry of Education. That would not be
a good idea in the respect that there would
be many voices to support the opposite
such as: students for whom using mostly
worksheets or not having a textbook of their
own would produce chaos, parents for whom
buying a new textbook would seem to be an
overcharge, headmaster for whom to add
extra expenditure would seem useless and so
on. The answer is again a balance between
the textbook and the extra materials brought
in class by the teacher.
In conclusion, all textbooks have limitations,
all persons who are in contact with the
educational system may add extra limitations
to the existent ones, but, on the other hand,
all textbooks may be used in a productive
way, regardless their limitations and
opportunities.
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TradiTie,
, originalitate
Si, unicitate In
Valea Jiului
prof. Esther Andraș
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

În era globalizării păstrarea
identităţii naţionale, respectiv
a unei comunităţi nu poate
fi realizată fără promovarea
valorilor culturale, a
obiceiurilor şi tradiţiilor
strămoşeşti. Acestea
definesc cu precădere sufletul
şi personalitatea locuitorilor,
conferindu-le unicitate şi
măreţie.
Momârlanii din Valea
Jiului sunt păstrătorii unor
tradiţii şi obiceuri străvechi.
După marea sărbătoare a
Sfinţilor Constantin şi Elena,
proprietarii de oi se întrunesc
şi hotărăsc când să urce oile
la stână pentru măsurat.
Reguli vechi de când lumea,
păstrate cu grijă din generaţie
în generaţie, sunt respectate
cu sfinţenie de fiecare dată.
Oile sunt tunse şi acoperite
cu o pată de vopsea pentru
18
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a fi deosebite de fiecare
proprietar. Gospodinele
pregătesc bucate alese din
care se vor înfrupta la munte
toţi iubitorii de tradiţii invitaţi
cu acest prilej la stână. Într-o
atmosferă de sărbătoare, se
măsoară laptele muls de la oi,
iar cantitatea de brânză care
îi revine fiecărui proprietar
de turmă este în funcţie de
cantitatea de lapte măsurată
de la oile proprii.
La eveniment participă
întreaga comunitate, nelipsiţi
fiind primarul şi preotul
care sfinţeşte turmele de oi.
La final se servesc bucate
tradiţionale care includ
friptură de miel, caş, brânză şi
nelipsita “ţuică” din producţia
locală.
Unul dintre obiceiurile de
Crăciun, prezent numai în
comunităţile de momârlani,

poartă numele “Piţărăii”.
Aceştia reprezintă cetele
de colindători înarmaţi cu
fluiere, steaguri cu clopoţei,
baticuri viu colorate, ciucuri
şi coroniţe de flori care
împodobesc cai şi trăsuri.
Piţărăii trec prin satele de
la poalele munţilor pentru
a vesti Naşterea Domnului.
Obiceiul Piţărăilor, denumit
astfel după colăcelul primit de
la gazde, se pierde în negura
timpului. Se spune că piţărăii
datează chiar de pe vremea
dacilor, iar steagurile purtate
de cete ar putea fi inspirate
din cele ale legiunilor
romane. La fiecare casă, sunt
întâmpinaţi cu nuci, mere,

bomboane şi colăcei, numiţi
“ţipăi”. Din loc în loc, piţărăii
încing dansul tradiţional,
“învârtita jieneasca” unde
rostesc strigături specifice
obiceiului. Tradiţia spune că
gazdele trebuie să ascundă
prin gospodărie seminţe
legate într-un batic, iar dacă
piţărăii le găsesc înseamnă că
gazdele vor fi binecuvântate
cu noroc şi belşug. Conform
obiceiului străvechi piţărăii pot
umbla liberi prin gospodăriile
sătenilor, pentru că ei sunt
purtători de noroc şi fericire.
La nu mult timp după Paşti,
momârlanii din Valea Jiului
încep nedeile, petrecerile
câmpeneşti organizate din
moşi-strămoşi, un veritabil
prilej de bucurie. Sute
de localnici întind mese
bogate, încărcate cu bucate
tradiţionale, de pe care nu
lipsesc ouăle vopsite ori
păsatul momârlănesc. Oamenii
locului spun că aceste mese
se organizează în amintirea
celor care au trecut în lumea
celor drepţi. Mâncarea trebuie
stropită cu ţuică şi vin de casă
dar mai ales binecuvântată
de un preot. După tradiţie,
mâncarea este pregătită doar
de bărbaţi, în timp ce femeile
merg la biserică. Sărbătoarea
se finalizează cu o învârtită
tradiţională, cântece şi
fluierături.
BABEL
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Regina Maria a
RomAniei
prof. Valentin Stoica
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Poate unul dintre cele mai complexe personaje
din istoria României este Regina Maria a României,
supranumită de românii contemporani cu ea
„Mama răniţilor” sau „Regina soldat”, în special
datorită implicării sale active în ajutorarea răniţilor
în Primul Război Mondial.
Născută în 29 octombrie 1875, în Marea Britanie,
sub numele de Marie Alexandra Victoria de SaxaCoburg şi Gotha , viitoarea regină Maria a României
a fost prima fiică a principelui Alfred al Marii
Britanii, principe de Saxa-Cobur-Gotha şi duce de
Edinburg, şi a ducesei Maria Alexandrovna a Rusiei,
unica fiică a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei.
Regina Maria a fost, totodată, nepoata Reginei
Victoria a Marii Britanii.
După o copilărie şi o adolescenţă petrecută în
casa părintească, din Eastwell Park, comitatul Kent,
Maria s-a logodit la 16 ani cu principele Ferdinand
I, moştenitorul tronului României. S-au căsătorit
la 10 ianuarie 1893, pe când principesa Maria
avea numai 17 ani. Cu prilejul acestui eveniment
a primit o cupă de argint care se păstrează la
Muzeul Naţional de Istorie al României şi pe care
stă gravată inscripţia: „Bine ai venit mireasă de
Dumnezeu, aleasă spre a patriei cinstire. Ianuarie
1893”.
Un an mai târziu s-a născut primul copil al
cuplului princiar: Carol al II-lea, cel care va deveni
20

BABEL

al treilea rege al României. Regina
Maria şi Regele Ferdinand au mai
avut împreună trei fete şi doi băieţi:
principesa Elisabeta, măritată cu
regele George al Greciei, pe principesa
Maria, care în 1922 s-a căsătorit cu
Regele Alexandru I al Iugoslaviei, pe
prinţul Niculae, principesa Ileana,
Arhiducesa Anton de Habsburg, şi pe
micul principe Mircea, care a murit la
începutul războiului. În urma alianţelor
matrimoniale realizate de copiii ei
în marile case regale din Balcani,
regina Maria i se spunea, în glumă, la
începutul anilor ‘30 ai secolului trecut
“Soacra Balcanilor”.
Maria a devenit regină, odată cu
moartea lui Carol I şi cu încoronarea
lui Ferdinand ca rege al României.
Încoronarea oficială a celor doi a avut
loc în 15 octombrie 1922, la Alba Iulia.
În timpul Primului Război Mondial,
îmbrăcată în haine de soră medicală,
Regina Maria a organizat spitalele de
campanie şi a fost prezentă printre
cei suferinzi, împărţind medicamente,
mâncare şi pături soldaţilor răniţi pe
front sau bolnavilor de tifos. Pentru
atitudinea sa curajoasă din timpul
Primului Război Mondial a primit titlul
de „Regina – soldat”.
După venirea la putere a lui Carol al
II-lea, în 1930, rolul acesteia în viaţa
publică a fost marginalizat. La scurt
timp a fost obligată să se autoexileze la

Balcic (pe atunci în România),
unde anturajul său era
strict supravegheat şi unde
i s-a interzis orice implicare
politică.

şi depusă la biserica Stella
Maris, lângă vila sa din Balcic.
În 1940, după ce România a
pierdut acest teritoriu, caseta

a fost adusă la castelul
Bran, iar din 1970 se află la
Muzeul Naţional de Istorie al
României.

Regina Maria s-a
îmbolnăvit în anul 1936.
La începutul anului 1938
a fost internată în mai
multe sanatorii din Italia
şi Germania. Simţindu-şi
sfârşitul aproape, Regina
Maria i-a cerut fiului ei, Carol
al II-lea, să-i trimită un avion
care să o aducă în România.
Monarhul României a
refuzat. Aceasta a ales să
vină cu trenul în care, potrivit
unor surse, ar fi şi murit.
Avea 63 de ani. Decesul a
fost anunţat la 18 iulie 1938,
la Sinaia, de regele Carol al
II-lea.
Înmormântarea sa a fost
grandioasă. Regina, la dorinţa
ei, nu a fost îmbrăcată în
negru, ci cu o roche simplă
de culoare albă. Bucureştiul
s-a îmbrăcat în culoare sa
preferată – violet- şi i-a
adus flori roşii. După sicriul
ei a mers calul său iubit, cu
cizmele regale ataşate la
scăriţe, dar şi o sumedenie
de membri ai familiilor
regale din Europa, ai familiilor
nobiliare, diplomaţi de rang
înalt, politicieni şi miniştri.
Conform dorinţei
testamentare, inima i-a
fost aşezată într-o casetă
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Movies and Superheroes
vs. Myths and legends
“the hunger games”

22

Many people love this film
series , but not as many
know where it all started.

”The Hunger Games”,
”Catching Fire” and
”Mockingjay”.

”The Hunger Games” is
the movie starring Jennifer
Lawrence and Liam
Hemsworth. The series has
three parts:

The myth that the story is
inspired from is “THESEUS”.
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Athens was defeated by
Crete Island and, to make the
king of Crete happy, every

prof. Anca Maier
Colegiul National “Mihai
Eminescu” Petroșani

nine years, seven boys and
seven girls from Athens
were offered as tribute. They
entered in the maze to be
devoured by the Minotaur.
In Greek mythology, the
Minotaur was a creature
with the head of a bull and

the body of a man. The
Minotaur lived at the center
of the Labyrinth, which was
an elaborate maze-like
construction. The Minotaur
was eventually killed by
the Athenian hero Theseus.
Theseus, the mythic hero,
offers himself volunteer and
with some help he kills the
Minotaur.
This story is similar in
several ways with “The
Hunger Games”. Katniss has
an awareness of injustice

and the strength that
reminds us of Theseus. She
succeeds not only through
her personal strength, but
through love, in her case
with Peeta, in Theseus’s
case with Minos’s daughter.
Lastly, the unnecessary
cruelty involved with both
games – the arena is just
another type of unbeatable
labyrinth – symbols of evil
that humans can reach. It is
key to themes of the trilogy
that the brutality of Panem’s

regime is not unique.
Like that ancient Greek
hero, Katniss defies an
oppressive empire and
sparks a revolution. Her
character is also inspired
by the famous Amazon
warriors and Atalanta, the
great female runner of
Greek myth. Katniss also
recalls Artemis, goddess
of the hunt—Diana to the
Romans—because her
favourite weapon is the bow
and arrow.
BABEL
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Adapting Internet
materials for
classroom use
prof. Esther Andraș
Colegiul Tehnic ”D. Leonida”
Petroșani

Teaching materials
represent an important
component of the
teaching-learning process.
Many teachers dedicate
considerable time finding,
selecting and adapting
Internet materials to use
in the English classroom.
Rather than focusing on
textbooks, teachers wish to
produce their own teaching
material based on Internet
resources.
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The Internet contains
an unlimited amount of
resources that teachers can
access and use to prepare
teaching materials. However
it is recommendable for
teachers to analyse Internet
materials as they would do
with materials from other
sources, and if necessary
adapt them to suit the
students’ needs and level
of language knowledge.
By tailoring the material
published on the Web, the
teacher can ensure that
the aims of the lessons are
successfully accomplished.

The authors of much of
the material available on the
Internet are native speakers
of English but most of the
material produced has not
been intended for learners of
English. Some materials may
prove difficult to understand
or unsuitable for classroom
use. It is even possible to
find grammatical errors in
the language and incorrect
information. The teacher’s
task is to modify the
materials so that they meet
the requirements of validity
and reliability.
There are several key
factors teachers have to take
into account when designing
the teaching materials for
their students. These factors
display both the benefits
and the disadvantages of

adapting
already existing
materials.
The most significant aspect to be
considered is the learners. Materials that
meet the needs of the targeted group of
students and specific individual needs
will be relevant and most likely to arouse
interest and motivation. The teacher will also
consider the learners’ experiences (life and
educational), their interests and purposes for
learning English.
The curriculum is another variable that will
influence the decision regarding teaching
materials. It is the teacher’s responsibility to
adapt the classroom material to the goals
and objectives defined by the curriculum, its
content, skills and values to be taught.
A further element with impact on the
teacher made materials refers to the
availability of resources and facilities.
Teachers must be realistic with regard to
the limitations imposed by the available
technology. Access to computers and
the Internet or a language laboratory will
definitely represent criteria teachers can
take into account when designing classroom
materials.
The teacher’s competence and selfconfidence may also determine the
willingness to create or adapt Internet
materials. Lack of experience and creative
skills may result in important elements being
left out or inadequately covered.

Teacher
designed
materials must
also comply with
the copyright restrictions
placed on the copying of
authentic materials and published
material on the Internet. Teachers should be
aware of the copyright laws when creating
materials to be used in the classroom.
While an idea cannot be copyright, it can be
rendered or expressed in various forms and
contexts.
The time factor is always considered a
disadvantage for teachers who wish to create
or adapt Internet materials. However strongly
teachers may believe in the effectiveness of
teacher made materials, the reality is that
they imply dedicating a significant amount of
time and effort.
Ideally, language teaching materials
should be attractive and user-friendly in
order to stimulate interaction and facilitate
communication. Well designed materials
can help considerably develop active and
independent language learners. Wherever
possible, materials should be selected
on the basis of their relevance and the
appropriateness for the targeted group, to
ensure personal engagement and provide
motivation for further study.
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Sunt cetaTean,
,
sunt implicat!
Irina Șerban, clasa a IX-a A, Colegiul Tehnic “Dimitrie
Leonida” Petroșani; profesor coordonator Andraș Esther

Este ușor să nu te gândești la ce ai putea
să faci pentru comunitatea în care trăiești.
Este și mai ușor să întorci capul, să ignori
neajunsurile sau chiar să consideri că este
suficient ceea ce fac alţii. Suntem veșnic
nemulţumiţi de contextul în care ne derulăm
vieţile, ne și exprimăm aceste nemulţumiri ori
de câte ori avem ocazia dar, din păcate,
de cele mai multe ori nu acţionăm.
Și mai tot timpul știm ce este de
făcut.
Ne întrebăm adesea ce
înseamnă a fi cetăţean
implicat și in minte ne
vin doar activităţile
de voluntariat. Este
de ajuns oare? Oare
a fi cetăţean implicat
nu înseamnă mai
mult decât atât? Oare
această calitate, cum aș
dori să o numesc, nu derivă
din activităţile cotidiene, atitudinea faţă de
comunitate, din însăși existenţa noastră?
A fi primar al orașului tău – ce exerciţiu de
imaginaţie plin de provocări. Ce schimbări
26
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aș întreprinde, cum aș înfrumuseţa
faţa comunităţii mele, în ce măsură i-aș
determina pe oameni să zâmbească mai des?
Lista de priorităţi este una interminabilă dar
ne putem inchipui că avem toate resursele să
le finalizăm.
În primul rând aș lua măsuri astfel încât să
nu mai fie tăiaţi copacii întrucât fără
oxigen nu se poate trăi. Și poate
am reuși să renunţăm la
construcţiile inutile sau
supradimensionate care
sunt în defavoarea spaţiilor
verzi. De asemenea ar fi
de dorit să se păstreze
curăţenia orașului
și să nu se mai
arunce gunoiul la
voia întâmplării
deoarece va ajunge
să ne copleșească
și să ne acopere. Este
de preferat să se utilizeze
sursele de energie regenerabilă
cum ar fi energia solară, cea eoliană,
biocombustibilul și nu cele epuizabile...poate

vom lăsa ceva și generaţiilor viitoare.
Să nu uităm nici de regula celor trei R:
reduceţi, reciclaţi, reutilizaţi. Este imperativ să
reciclăm și să nu risipim nimic din ceea ce ne
oferă natura cu atâta dăruire. Hârtia, plasticul,
metalul și sticla se pot reutiliza. Daca vrem
și suntem dispuși să apelăm la obiectivele de
colectare selectivă.
Un oraș curat este și un oraș nepoluat. Fie
că renunţăm la mașina personală în favoarea
bicicletei, a transportului în comun sau chiar
a mersului pe jos, fie că păstrăm apele și solul
curat, contribuim în mod vizibil la menţinerea
sănătăţii comunităţii noastre.
Dar cea mai valoroasă componentă a
unei comunităţi o reprezintă oamenii. Un
cetăţean implicat este acela care îsi iubește și
respectă comunitatea din care face parte. Iar
implicarea în viaţa membrilor comunităţii se
poate realiza în diferite modalităţi.

De ce să nu fii un model pentru ceilalţi? Ce
ar fi să-ţi spui deschis părerea și să actionezi
ca agent al schimbării în orașul tău? Sau să
ajuţi la păstrarea obiceiurilor și a tradiţiilor
care conferă identitate comunităţii tale.
Îi putem ajuta și pe cei mai puţin norocoși
decât noi. Voluntariatul ar trebui să devină
un obicei, nu o îndeletnicire ocazională. Și ce
putem face pentru alţii? Iată numai câteva
exemple: copiii cu dizabilităţi și batrânii au
nevoie de companie și susţinere, persoanele
care nu știu să scrie sau să citească trebuie
alfabetizate, elevii au nevoie de educaţie
pentru sănătate, educaţie civică și ecologică,
oamenii săraci necesită sprijin material,
bolnavii din spitale un motiv să zâmbească.
Pare un ideal desprins din poveștile cu
zâne, nu? Ei bine, putem realiza tot ceea ce
ne propunem. Trebuie doar să ne dorim acest
lucru și să-i motivăm pe cei din jurul nostru
să ni se alăture.
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ALBERT EINSTEIN
Când stai lângă o fată drăguţă două ore, ele par două
minute. Când stai pe o plită încinsă două minute, ele
par să fie două ore. Aceasta este relativitatea.
Educaţia e ceea ce rămâne după ce uiţi tot ce ai
învăţat în școală.
Gravitaţia nu poate fi făcută responsabilă pentru
oamenii care se îndrăgostesc.
Cel mai frumos lucru pe care îl putem experimenta
este misterul. El este sursa artei şi ştiinţei adevărate.
Întreaga știinţă nu e altceva decât o variantă rafinată
a gândurilor de zi cu zi.
Cine n-a facut niciodată vreo greșeală, n-a încercat
nimic nou.
Cel mai important e sa nu încetezi de a-ţi pune
intrebari. Curiozitatea are motivele sale pentru a exista.
Secretul creativităţii stă în știinţa de a-ţi ascunde
sursele.
Bunul simţ e colecţia de prejudecăţi dobândite până
la vârsta de 18 ani.
Numai două lucruri sunt infinite: Universul şi
prostia umană, iar despre primul nu sunt sigur.
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