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Idealul depășit

EDITORIAL

Zborul a reprezentat încă din cele mai
vechi timpuri o preocupare a omului
cult, interesat de distrugerea barierelor și
a standardelor cunoscute în acele timpuri. Dacă nu zborul, atunci ce altceva
să ne ducă cu gândul la libertate? Cum

poate această libertate să fie atinsă? Dacă nu direct prin desprinderea noastră de Pământ,
atunci cu ajutorul aripilor mecanice şi bine creionate înainte pe o foaie, luminată pe vremuri de flacăra unei lumânări de ceară refolosită la nesfârșit.
Tocmai această ceară ne duce cu gândul la cunoscutul mit grecesc în care Icar, ajutat
de aripile construite de tatăl său, Dedal, se lasă fascinat de frumusețea zborului și a înălțimilor, în încercarea lui de a atinge Soarele. Acesta ajunge să se izbească de mânia zeului Helios care îi topește cu căldura sa aripile de ceară și pene, lăsându-l să se prăbușeas-

că fără a-și îndeplini dorința. Sfârșitul tragic al protagonistului ne dă în schimb o idee
măreață, cea a creării unui diferit final în care vom depăși Soarele, iar întregul Univers
va deveni viitoarea noastră casă.
Mintea omului este cu siguranță fără limite, iar în viitor acasă nu va însemna doar
Terra. Marte, Venus, Jupiter sau Luna vor apărea în actele noastre de identitate ca loc al
nașterii. Avioanele noastre, vor fi invenții barbare în comparație cu navele interstelare pe
care le vom folosi la ordinea zilei pentru orice fel de transport interplanetar.
În final, legenda lui Icar va rămâne prăfuită pe o planetă de mult apusă, iar, în schimb,
ideologia noastră va fi simplă: ,,Mors solum pertinet ad astra”(,,Moartea aparține doar
stelelor”).
Miu Florentina
Clasa a XI-a A
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La aniversare….
Gânduri, impresii, amintiri

ȘCOALA NOASTRĂ

Se împlinesc în acest an 71 de ani de la moartea marelui
inventator și pionier al aviației mondiale (3 septembrie) și 115 ani
de primul său zbor (18 martie).
Personalitate complexă, Vuia a sprijinit în întreaga sa viață tinerii, a fost aproape de cei care au dovedit inventivitate, perseverență și curaj. Era normal ca o unitate de învățământ să-i
poarte numele : Liceul Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia”.
Liceul Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia” împlinește 71 de ani. Au încercat să-l scoată la pensie. Nu au reușit. Liceul
Tehnologic De Metrologie ”Traian Vuia” nu se lasă. Asta este
ceea ce impune respect, asta este ceea ce te face să spui cu mândrie că ești parte a acestei comunități. Și eu știu ce spun, fiind trecut prin desființarea unei unități școlare care avea în acel moment
73 de ani, dar nu funcționa ca o comunitate. Comunitatea Liceul Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia.”
despre care vorbesc cuprinde nu doar corpul profesoral, angajații școlii ci și elevii, familiile acestora. Liceul Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia” este o mare familie, unită o dată în plus de amenințarea mai
mult sau mai puțin voalată venită din partea celor care, deși clamează interesul superior al elevului, dreptul
elevului la siguranță și la educație de calitate, au ca argument suprem interesul financiar și cel legat de
imagine.
Dacă ar putea să vadă ceea ce se întâmplă cu unitatea școlară care îi poartă numele, unitate situată
în capitala țării, Traian Vuia ar fi întristat de soarta pe care autoritățile i-o pregătesc, mândru de unitatea
existentă între membrii comunității și dornic să ajute la dezvoltarea ei.
Să urmăm exemplul savantului, setea de cunoaștere, perseverența și ambiția de a fi primul care i-au
condus întreaga viață.
La mulți ani, dragi elevi! La mulți ani, dragi colegi!
Prof. Nahorniac Andrei Virgiliu, Director adjunct
Aniversarea liceului ne oferă prilejul privirii în urmă, reamintirii și evaluării acelor amintiri păstrate în memoria personală și colectivă. Prin natura profilului său, liceul nostru a fost și sperăm cu toții să
rămână în continuare, folosind un termen din metrologie dar și din fizică, un etalon, un element de referință al pragmatismului educațional. Generații de tineri au ales să învețe la “Vuia”, în raport cu această
tradiție, atrași de utilitatea practică a finalizării studiilor liceale și perspectiva integrării mai rapide pe piața muncii după absolvire.
Capacitatea de adaptare la schimbările aduse în educație, modalitățile de interacțiune dintre profesori și elevi va conduce la păstrarea statutului de etalon pragmatic despre care se va vorbi cu mândrie la
următoarea aniversare a liceului nostru.
Mulți ani înainte, „Vuia”!
Prof. Mariana Lungu
La ceas aniversar, mă gândesc cu emoție și respect la generațiile de dascăli și elevi prezente și trecute care
au contribuit la tot ceea ce înseamnă Liceul de Metrologie „Traian Vuia”, dar și cu speranța că generațiile
viitoare vor continua tradiția demonstrând aceeași seriozitate și dăruire.
Prof. Magdalena Elena Ciohodaru
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La aniversare….
Gânduri, impresii, amintiri

ȘCOALA NOASTRĂ

În urmă cu 2 ani, în calitate de profesor debutant, am avut de ales între mai multe școli și licee.
Atenția s-a îndreptat asupra „Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia instituție de învățământ cu o
bogată tradiție în învățământul romanesc și o istorie îndelungată, de peste 70 de ani.
Elanul specific începătorilor și speranțele pe care mi le-am făcut la început de drum au fost pe deplin răsplătite, pentru că aici am găsit un mediu școlar foarte plăcut. Cadre didactice cu înaltă pregătire
academică, dedicate profesiei lor și elevilor pe care îi îndrumă, de a căror instruire și formare se ocupă cu
timp și fără timp . Elevi dornici să descopere tainele științelor, cu o largă deschidere spre nou, spre comunicare, spre o pregătire cât mai bună pentru a face fată cât mai bine provocărilor vieții. O mare și frumoasă
familie, din care am simțit încă din primele zile că fac și eu parte.
Am fost la rândul meu îndrumat cu profesionalism de către colegii mei și am dezvoltat în scurt
timp o comunicare foarte bună cu elevii care mi-au fost încredințați.
Consider că la acest lucru a contribuit și materia pe care o predau, mai permisivă cu privire la subiectele abordate, care mi-a facilitat accesul spre descoperirea unor tineri deosebiți, cu înclinare spre ceea ce
este frumos și nobil.
Totul a fost într-un progres continuu, așa că
acum, după aproape doi ani de activitate în acest
liceu, pot spune că am făcut o alegere foarte bună.
„Primul meu zbor ” în domeniu a fost unul reușit și
sper că, alături de colegii mei, să pot contribui la
formarea unor tineri demni, bine pregătiți profesional, cu aleasă ținută morală și socială.
Vă mulțumesc tuturor, deopotrivă profesori și
elevi ! Vă rămân recunoscător pentru tot !
La Mulți Ani, Traian Vuia!
Prof. Gugui Felix Marian
Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” îmbracă zilele acestea haine de sărbătoare, omagiind aniversarea a 71 ani de la înființare, prilej de trăiri intense, bucurii și bilanț în amintirea unui trecut în
care s-au zămislit idei, rezultate, a unui prezent un pic nesigur din cauza pandemiei și cu speranța unui
viitor din care să nu lipsească profesionalismul, seriozitatea și implicarea.
La ceas aniversar, aduc un respectuos omagiu tuturor dascălilor frumoși sufletește care au slujit și slujesc
în această instituție, elevilor, părinților care au sprijinit școala în demersurile sale!
La mulți ani!
Prof. Dumitru Daniela
Trei ani au trecut de când am pășit în Liceul de Metrologie Traian Vuia. Trei ani cu provocări iată că aproape a trecut un an de când facem școală online! dar și cu multe satisfacții profesionale și bucurii. Bucuria de a găsi colegii (doamnele profesoare și domnii profesori) de la care învăț mereu lucruri
folositoare, satisfacția de a-i păstori ca dirigintă pe elevii de la clasa IX-a F, dar, mai ales, pasiunea mea
pentru geografie, pe care sper să o împărtășesc elevilor mei. La cât mai mulți ani, Traian Vuia!

Prof. Ana-Maria Sandu
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La aniversare….
Gânduri, impresii, amintiri

ȘCOALA NOASTRĂ

Urarea ”La mulți ani” spusă pe 17 martie între colegi ca să marcheze aniversarea Liceului Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia” are o semnificație și o încărcătură aparte, fiecare retrăind personal momente în care singuri sau în echipă au făcut ca tradiția acestui liceu să meargă mai departe, chiar dacă,
uneori, vremurile au fost tulburi.
Aniversarea unei școli este întotdeauna un eveniment plin de semnificații pentru că educația înseamnă iluminare. Înseamnă posibilitatea de a contempla noi orizonturi și de a modela nu numai minți tinere, ci și caractere.
71 de ani... Prețuirea anilor scurși este mare, pentru că tinerii visători care au absolvit liceul au avut
în pionierul Traian Vuia un simbol al performanței și al depășirii propriilor limite. Unul dintre lucrurile
care îmi plac la această aniversare este acela că sunt implicată într-un proces legat de una dintre cele mai
interesante provocări de care avem parte – aceea în care încercăm, pe lângă transmiterea informațiilor, să
(ne) schimbăm comportamentul, adică să avem parte de vieți mai pline de empatie, recunoscând că, indiferent cât de mult suntem ancorați în lumea exterioară, viața se construiește dinăuntrul nostru spre afară!
La mulți ani, Liceul Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia”!
Prof. Grațiela Dospinescu
Să ne trăiască întru mulți ani frumoși și prosperi!
,,Mi-amintesc cu drag de anii ce-au trecut,
Ani de căutări și de visări.
Clasa mi-o revăd, și mi-amintesc și eu
De toți profesorii din anii de liceu.
In rândul patru, banca de la geam
E un crâmpei din viața mea
In rândul patru, locul meu era,
Și-oriunde- aș fi, cât voi trăi, nu-l voi uita.’’
Cum poți într-un timp atât de scurt să schimbi în
oameni mari niște copii?
Orice drum are un capăt si orice poveste are un sfârșit. Priviți acum la ceea ce vă așteaptă mai departe.
Bac - ul, facultatea, VIAȚA. Cu emoții, pentru că în curând -pentru alții foarte curând-un alt drum vi se va
deschide.
Chiar dacă ne despărțim de oameni, de locuri, sau de trecutul nostru, despărțirile dor. Însă, oricât de dureroase ar fi, au locul și rostul lor. Priviți la curtea liceului, și încercați să vă imaginați ultima
zi, cea în care veți ieși pe poartă și veți privi în urmă, luând cu voi amintirile, toate amintirile.
,,Timp, nu fi hain
Să mai fim liceeni, măcar puțin.’’

Prof. Radu Marinescu

,,Copiii se nasc cu aripi, profesorii îi învăță să zboare” mi-a spus o elevă a liceului acum ceva timp. M-am
simțit măgulită, încă mai reprezentăm ceva pentru elevi.
Prof. Monica Alexandrescu
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La mulți ani casei noastre

ȘCOALA NOASTRĂ

Mesaje din partea liceenilor

Sunt bucuroasă ca mi s-a oferit oportunitatea de a scrie aceste rânduri dedicate unui loc minunat care
m-a învățat atât de multe lucruri. Liceul este cea mai frumoasă și pură perioadă a vieții, iar noi am
ales să îl cinstim prin apariția unui nou număr al revistei noastre pe care vă invit cu tot dragul să îl citiți.
Profesorii liceului nostru sunt genul de oameni captivanți care ne susțin să ne urmăm visele și bineînțeles ne ajuta să ajungem ceva bun în viața, chiar dacă nu putem sărbători cu un pahar de suc și un
platou cu fursecuri, noi simțim că suntem uniți și fericiți că facem parte din acest liceu. Țin să spun și
un călduros La mulți ani!
Anastasiei Alexandra, clasa a X-a G,
președinte Consiliul Școlar al Elevilor
„Mă aflu în cel de-al treilea an de liceu
petrecut aici, la Traian Vuia, și pot să zic
cu mâna pe inimă că așteptările mele au
fost depășite față de cele pe care le aveam
înainte de a intra pe porțile acestei instituții. Doresc La Mulți Ani liceului nostru,
care mi-a oferit multe lucruri bune și
oportunitatea de a trăi momente de neuitat.”
Răducan Radu, clasa a XI-a A

Ziua de 17 martie este ziua în care liceul nostru prinde viața. Îți urez cât mai mulți ani de activitate.
Am învățat multe lucruri importante pe băncile tale. Sper să fii la fel de primitor și cu alte generații.

Soare Marius, clasa a IX-a C
Ultimul an de liceu.... cum sună! Poate
pentru unii suna un ușurat ”am scăpat de
liceu” pentru alții ”nu cred cum a zburat
timpul” cu o mare tristețe in suflet. Eu fac
parte dintr-a doua categorie. Mai am puțin
și termin cel mai frumos capitol din viața
mea de adolescent.... În acest liceu am cele
mai frumoase amintiri, trăiri și momente
de neuitat. Voi pleca din acest liceu cu
zâmbet pe buze și cu siguranța voi reveni
în vizită. Liceul Tehnologic de Metrologie
Traian Vuia va rămâne în amintirea mea
pentru mult timp.

Turtucăianu Roberta, clasa a XII-a B
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La mulți ani casei noastre

ȘCOALA NOASTRĂ

Mesaje din partea liceenilor.

Dragă liceule, azi este ziua ta! Atâtea generații ti

Pentru fiecare omuleț care trudește în fieca-

-au trecut poartă si tu împreună cu profesorii i-

re zi în Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian

ați ajutat sa fie ce sunt astăzi. Îți urez sa ajungi la

Vuia" mă bucur sincer. Mă bucur să am oportuni-

cat mai mulți ani și la cât mai multe generații.

tatea de a avea un colectiv plin de viață, gata de a
da tot ce e mai bun pentru noi, elevii. Ce am învă-

La mulți ani!
Andreea Sandu, clasa a IX-a F

țat până acum este faptul că indiferent de greutăți ,noi trecem peste toate împreună, ca o familie.

Dragă liceule, știu ca treci printr-o perioada grea,

dar sper sa ne vedem curând !
Dogaru Stefania, clasa a IX-a F

Sper sa fim cu toții și în următorii ani. La mulți

ani!
Bărbuleșteanu Andreea, clasa a IX-a F

Următoarele gânduri sunt venite din suflet: știu
ca nu a trecut mult timp de când sunt in acest
liceu, însă știu ca in timpul acesta am creat prietenii care nu vor mai fi rupte, mi-am dat seama ca în acest liceu, "Traian Vuia", elevii si
profesorii sunt cu adevărat implicați in ceea ce

fac .Iar profesorii sunt atât de buni si calzi cu
noi, încât simt ca fac parte cu adevărat
din liceu. Mă simt chiar foarte norocoasa ca am
ajuns in el.LA MULTI ANI LICEULUI CARE
IMI VA FI CA O CASA PENTRU 4 ANI!!
Dafinoiu Delia, clasa a IX-a F

Astăzi este despre tine, liceul unde învățăm , liceul unde ne descoperim si liceul care ne clădește zi de zi. Cu toate ca nu l- am putut descoperi atât de bine, îl consider cel mai bun și fru-

mos liceu .Liceul de Metrologie Traian Vuia.
Constantin Cerasela, clasa a IX-a F
Liceul, pentru noi elevii, va fi o a doua casă. Aici
ne petrecem 4 ani din viața noastră. Aici vom învăța și ne vom distra. Toți oamenii din liceu vor
avea un loc important in inima noastră. Se vor
întâmpla lucruri bune sau mai puțin bune, dar împreuna le vom depăși. La mulți ani, liceu!

Stoian Denisa, clasa a IX-a F
9
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La mulți ani casei noastre

ȘCOALA NOASTRĂ

Mesaje din partea liceenilor.
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La mulți ani casei noastre

ȘCOALA NOASTRĂ

Mesaje din partea liceenilor.

În primul rând,vreau să le mulțumesc cadrelor didactice pentru tot ceea ce fac pentru noi, ca și elevi, și sunt sigură că dau totul pentru noi, ca nouă să ne fie bine!
Venind vorba de impresii, amintiri, urări.Vreau să urez un călduros La Mulți Ani liceului nostru
drag, care s-a dovedit a deveni a doua noastră casă, cu a doua familie pe care o iubim și o respectăm din tot
sufletul nostru! Amintiri sunt foarte multe,nu știu cât timp îmi va lua, dacă le enumăr pe toate,dar știu că
multe dintre ele sunt pline de bucurii, și cele mai puțin bune,au fost lecții din care am învățat toți. La început de clasa a IX-a, recunosc, mi-a fost frică pentru ce va urma. Dar, mă uit acum înapoi și realizez cât de
mult am crescut, ne-am maturizat și când ne amintim de anii trecuți, începem să zâmbim.

Sunt foarte bucuroasă că fac parte din această echipă a Ambasadorilor Juniori, și totodată sunt
foarte fericită că fac parte din acest liceu, și că am avut și încă avem parte de profesori minunați care, sunt
pentru noi a doua familie! Felicitări tuturor pentru ce am realizat anii aceștia!
Olteanu Andreea, clasa a XI-a A

11

PRIMUL ZBOR
Nr. 40 martie 2021

La mulți ani casei noastre

ȘCOALA NOASTRĂ

Mesaje din partea liceenilor.

Am învățat, am trăit și am iubit în acest liceu, m
-am descoperit pe mine în acești ani si pentru
acest lucru, vă mulțumesc, dragi profesori.
Neacșu Diana Maria
clasa a X-a B

După cum am învățat la liceu, toate
sunt trecătoare și trebuie să trecem peste toate cu capul sus , chiar dacă este o
perioadă grea, noi tot o familie suntem.
Niculae Elena Aida
clasa a X-a B
Ai spune că este doar un loc de învățat,
dar in Traian Vuia mi am găsit a doua
familie.
Rădoi Maura Andreea
clasa a X-a B
Este greu, nimic nu este ușor dar sper
să îmi revăd profesorii si colegii de clasa cat mai curând.
Mircea Cătălin
clasa a X-a B

Aștept momentul când mă voi întoarce la liceu,
să râd, să zâmbesc si chiar să mă plâng de cat
am de învățat.
Dumitru Antonio Gabriel
clasa a X-a B

Pot sa spun cu toata sinceritatea ca
acest liceu , cu toți elevii si profesorii
care îl alcătuiesc, mi a adus zâmbetul
pe buze in cele mai grele zile.
Bellio Maximilian
clasa a X-a B

Am învățat în doar câțiva ani, să mă descurc în viața, să mi croiesc singur drumul, să mă definesc pe mine ca om și să știu ce mi doresc de la viața, toate acestea doar cu ajutorul profesorilor liceului Traian Vuia.
Brezeanu Albert, clasa a X-a B

Vă mulțumim, dragi profesori, pentru cum ne-ați ajutat să trecem peste aceasta perioadă
grea și pentru ca ne- ați ajutat să ne descoperim pe noi, să știm ce ne dorim de la viața si
să privim totul frumos, ne-ați fost și ne sunteți îndrumători dar și familie și pentru toate
acestea, vă mulțumim și va apreciem într-un mod pe care nici cuvintele nu îl pot descrie .
12
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Școală –Ambasador a Parlamentului
European

S-A ÎNTÂMPLAT ÎN
ȘCOALA NOASTRĂ

Începutul unui an şcolar reprezintă şi o oportunitate pentru elevii de clasa a IXa a liceului de a se alătura programului "Şcoli Ambasador ale Parlamentului European".
Chiar dacă anul acesta şcolar activitatea şcolară se desfăşoară în mediul online,
tinerii ambasadori au avut prilejul să se familiarizeze cu aspecte referitoare la Uniunea Europeană, precum şi cu activitatea desfăşurată până acum de către ambasadorii
juniori şi seniori ai liceului nostru. Au fost trecute în revistă principalele momente:
dezbateri, concursuri, întâlniri cu ambasadorii juniori şi seniori de la alte licee din
Bucureşti, vizite de promovare a proiectului în şcoli generale din sector, teatru forum,
realizarea de materiale informative, participări la activităţile desfăşurate de Biroul de
Informare al Parlamentului European.
De asemenea, participanţii şi-au amintit de momentul în care liceul nostru a
primit titlul de "Şcoală Ambasador ale Parlamentului European", precum şi cel în care, drept recunoaştere a implicării şi eforturilor depuse de către elevii şi profesorii din
liceul nostru, în anul 2018, am avut onoarea de a primi Premiul de excelenta al Institutului European din Romania pentru promovarea valorilor europene. Activitatea a
fost coordonată de către doamna profesoară Magdalena Elena Ciohodaru..
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Școală –Ambasador a Parlamentului
European

S-A ÎNTÂMPLAT ÎN
ȘCOALA NOASTRĂ

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, ambasadorii
juniori au participat la o activitate referitoare la drepturile copilului în mediul
online. Au fost abordate teme precum: siguranţa copiilor în mediul online, aspecte referitoare la utilizarea Internetului de către copii, cyberbullying. De asemenea, au fost prezentate studii de caz, iar tinerii ambasadori au discutat despre
respectarea sau nerespectarea drepturilor copilului în fiecare dintre situaţii.
Activitatea a fost coordonată de către doamna profesoară Roxana - Sorina
Costantinescu.
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Proiectul “Smart Cities”

S-A ÎNTÂMPLAT ÎN
ȘCOALA NOASTRĂ

levii liceului nostru au avut prilejul de a participa la cel mai important program de promovare a
culturii urbane din România, Orașul Inteligent 2030, ediția a III-a, adresat exclusiv elevilor din

liceele Sectorului 4.
copul proiectului îl reprezintă "creșterea capacității de sinteză a tinerilor și mai ales creșterea
nivelului de conștientizare a necesității implicării acestora în viața comunității".

1

rogramul s-a desfăşurat în două marii etape:

Sesiuni online de informare și dezbateri cu mentorii programului privind conceptul de oraș inteligent (Smart City) și domeniile și funcționalitățile acestuia. În cadrul acestei etape, elevii au

putut dialoga cu mentorii programului, profesori universitari, au participat la dezbaterile propuse, de asemenea, au aflat lucruri inedite cu privire la conceptul de Smart City. La această etapă, au participat 44 de
elevi din liceul nostru, de la toate nivelurile de studiu. A fost organizat şi un concurs cu premii, la care s-au

2

remarcat trei dintre elevii noștri.
O competiție cu premii pentru liceeni: în urma sesiunilor de informare și mentorat, elevii şi-au

înscris online proiecte (individual sau în echipă), referitoare la propria lor viziune despre cum

își doresc să arate orașul lor în anul 2030. Liceul nostru a participat cu nouă proiecte care au fost supuse
votului publicului şi evaluării mentorilor, iar în etapa finală s-a calificat elevul Andrei Mihai Zănogeanu, cu
proiectul Recuperarea Componentelor Electronice Active, Pasive, Electromecanice Și Mecanice Din Plăcile Electronice.

Zănogeanu Andrei Mihai clasa a XI-aE
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Cercetarea nu a intrat în izolare în 2020!

Pe 27 noiembrie 2020 a avut loc evenimentul ”Noaptea cercetătorilor”, eveniment promovat de Comisia Europeană, având ca obiectiv
general sensibilizarea publicului asupra rezultatelor cercetării obținute prin experimente.
Evenimentul și-a propus să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de
interesantă poate fi munca de cercetare, proiectul adresându - se minţilor curioase, de la entuziaşti la sceptici, oferind o mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative.
Cu ocazia acestui eveniment, elevii claselor a IX-a D și a XII-a E au fost invitați de
către doamna profesoară Graţiela Dospinescu la
o călătorie în lumea fascinantă a științei. Alături
de cercetători, exploratori și inventatori, ei au
putut lua parte la experimente inedite și conferinţe captivante.
Astfel, elevii clasei a XII-a E, viitori tehnicieni metrologi, au participat la webinarul
”Educație exploratorie prin măsurători cu sen-

zori”. Anul 2020 fiind Anul internațional al sunetului, cercetătorii de la Institutul Național de
Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie
Nucleară și-au propus să afle care sunt informațiile ascunse în dinamica unor parametri măsurați și ce corelații se pot face din perspectiva

S-A ÎNTÂMPLAT ÎN
ȘCOALA NOASTRĂ

mai multor discipline, analizând datele de la un
singur senzor.
În cadrul experimentului ”Viitorul prin
nanotehnologii”, elevii clasei a XII-a E, viitori

tehnicieni în automatizări, au putut vedea obținerea de nanofire pentru celule solare printr-o
metodă de fabricație bazată pe sinteza electrochimică.
Elevii de la clasa a IX-a D au urmărit
câteva experimente de fizica materialelor: experimente cu azot lichid și vizualizarea sunetului.
De asemenea, au putut admira un microcosmos
fascinant, prin formele cristalografice în roci
văzute la microscopul pentru studiul mineralogic, o adevărată lecție de știință și artă contemporană!
Elevii au înțeles că tehnologia și creativitatea se pot combina pentru a observa și învăța lucruri noi! Ei au putut observa diversitatea
cercetării și impactul pe care cercetarea îl are
asupra vieții noastre de zi cu zi.
Ion Andreea, clasa a XII-a E
Penea Georgiana, clasa a IX-a D
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Liberi în zbor

ȘCOALA NOASTRĂ

Zborul… ce suntem noi atunci când ne imaginăm că zburăm? Suntem
asemenea unor păsări ce reprezintă "naşterea lumii". Ne naştem inferiori zborului, dar iubim să ne imaginăm şi să visăm zborul.
Zborul reprezintă o dorinţă aproape sălbatică de regăsire a unei armonii
interioare, încrederea că ne vom găsi puterea în aer.
Zborul reprezintă libertatea păsărilor, libertatea noastră de a decide, de a
fi fericiţi, departe de problemele celor din jur.
Macaşoi Andreea, clasa a XI-a E

Desen realizat de Dobre Denisa clasa a XI-a E
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TEXTE MEMORABILE

LITERATURA

Peter Pan

M. BARRIE

„Să vedem acum ce se întâmplase între
timp în odaia copiilor.
- Liniște și pace- îi înștiințase John, ieșind
din ascunzătoare. Ascultă, mă, Peter, spune
drept, știi să zbori?
Fără să-și ma idea osteneala să-I răspundă, Peter începu să zboare prin încăpere,
ducând cu el și polița de pe cămin.
- Phiiii, strașnic! Se minunară John și Michael.
- Vai, ce drăguț! exclamă Wendy.
- Da, sunt tare drăguț, sunt drăguț foc, nui așa? se mândri Peter, uitând din nou cum trebuie să se poarte în lume.
Părea o treabă atât de lesnicioasă, încât
băieții, entuziasmați, încercară la rândul lor să
-și ia zborul, întâi de pe podea și mai apoi de
pe pat. Dar în loc să se înalțe, de fiecare data
Cadeau pe brânci.
- Ia ascultă, mă, cum reușești tu să faci
drăcovenia asta? întrebă John, frecându-se la
genunchi.
- Nimic mai ușor; te gândești la niște lucruri înălțătoare și deodată simți cum te ridici
în văzduh- îl lămuri Peter.
Și le mai arătă încă o data.
- Mă, da' grozav te mai pricepi tu la șmecheriile astea- zise John. N-ai vrea să mai faci
o dată așa cum ai făcut, dar mai pe îndelete?
Peter repetă de câteva ori încercarea, șe
mai încet, și mai repede.
- Acum am prins și eu șmecheria! se bucură
John, dar își dădu seama numaidecât că se înșelase.
Nici unul din ei nu izbuti să se ridice
nici măcar de-un lat de palmă. De bună seamă, Peter își bătuse joc de ei; se știe doar că
nimeni nu poate zbura până ce nu presară cineva peste el puțin praf descântat. În cele din
urmă însă, Peter Pan suflă peste ei niște praf
de pe aripile zânelor și minunea se înfăptui.
- Ei, acuma mișcați puțin din umeri, uite,
cam așa- îi povățui el- și dați-vă drumul!
Copiii stăteau în picioare pe pătuțurile
lor, gata pentru marea încercare. Luându-și
inima-n dinți, Michael își dădu drumul cel
dintâi. În aceeași clipă, se simți plutind prin
aer, de la un capăt la celălalt al odăii
Ați văzut c-am reușit? strigă el în mij-

locul încăperii.
John își dădu drumul la rândul său și se
ciocni de Wendy în dreptul ușii de la baie.
- Vai, ce frumos!
- Phiiii, formidabil!
- Uitați-vă la mine!
- Și la mine!
- Și la mine!
Și începură să dea târcoale, ca fulgul de
ușori, când mai sus, când mai jos, de jur împrejurul camerei.
- Mă simt în al nouălea cer! exclamă Wendy.
- Ia ascultați, măi! strigă John. Ce-ar fi s-o
luăm din loc?
Michael era gata: abia aștepta să vadă
cam cât timp i-ar trebui ca să străbată un milliard de kilometri. Dar Wendy mai șovăia încă.
- O să vedem sirenele! căuta s-o ispitească
Peter.
- O-o!
- Nu mai vorbesc de pirați.
- Pirați! strigă John, luându-și din cui pălăria de zile mari. Păi, atunci ce mai, hai să pornim numaidecât.”
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AEROPORTURI DIN ROMÂNIA

Călătorii

România are lungă tradiție în aviație,
având o mulțime de pionieri în acest domeniu precum Aurel Vlaicu, Traian Vuia sau Henri Coandă,
oameni care au ajutat la dezvoltarea industriei aeronautice de-a lungul timpului și de a o aduce până la nivelul la care se afla în ziua de azi.
Cele 16 aeroporturi din Romania transportă anual peste 10.5 milioane de pasageri, iar cei
mai mulți dintre aceștia vin în cel mai mare aeroport din Romania, Aeroportul International Henri
Coandă din Nordul Bucureștiului. Alte milioane
de pasageri se împart între celelalte 15 aeroporturi
din România: Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Sibiu, Constanța, Craiova, Arad, Oradea,
Suceava, Baia Mare, Satu Mare, Băneasa și Tulcea.
Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu cunoscut înainte ca Aeroportul Băneasa, este din punct de vedere al traficului de călători al doilea ca mărime din România.
Până la înființarea Aeroportului Internațional Otopeni în 1970, acesta era principalul aeroport din capitala României. Poartă numele pionierului aviatic român Aurel Vlaicu. Aeroportul Băneasa este considerat ca unitate de aviație începând din anul 1921, pe actuala poziție geografică.

mânia are și cea mai ridicată activitate din punct
de vedere aeronautic, de aici zburând zilnic peste
120 de avioane in destinații din Europa, dar și din
Israel (Tel Aviv), Liban (Beirut), Iordania
(Amman), Emiratele Arabe Unite (Dubai) sau Qatar (Doha).
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj este al doilea aeroport ca mărime din România după Aeroportul Internațional Henri Coandă
București. Aeroportul se află situat pe raza cartierului Someșeni, în estul municipiului Cluj.

Aeroportul Internațional Sibiu este amplasat la 3 km vest de municipiul Sibiu, la o altitudine de 443 m și deservește Sibiul și împrejurimile acestuia. Aeroportul Sibiu a fost construit din
rațiuni militare la începutul anilor 1940.
Aeroportul Internațional Henri Coandă
este cel mai mare aeroport din România și unul
dintre cele două aeroporturi importante din București Aeroportul Henri Coandă este situat în afara
zonei urbane a Bucureștiului, în orașul Otopeni,
județul Ilfov. Fiind cel mai mare aeroport din Ro19
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AEROPORTURI DIN ROMÂNIA

Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara este al treilea aeroport din România
după numărul de pasageri, deservind o populație
de 2,5 milioane de locuitori. Începând cu 6 ianuarie 2003, aeroportul poartă numele inventatorului
român Traian Vuia, născut în județul Timiș.

Aeroportul Internațional Transilvania
– Târgu Mureș este un aeroport internațional
situat la distanța de 14 km de centrul municipiul
Târgu Mureș

Aeroportul Internațional Iași este un
aeroport situat în municipiul Iași, aflat la aproximativ 8 km nord-est de centrul orașului. Aeroportul Iași este unul dintre cele mai vechi aeroporturi
acreditate de pe teritoriul României.

Aeroportul Internațional „George Enescu” (Aeroportul Internațional Bacău, BCM, )
este un aeroport internațional situat lângă orașul
Bacău. Activitatea aviatică în zona Bacăului datează din era de pionierat a domeniului. Evenimente de acest gen sunt menționate aici din tim-

Călătorii

pul primului război mondial, demnă de menționat
fiind ziua de 23 noiembrie 1917, când un avion
transportând fluturași cu mesaje privind Marea
Unire a aterizat pe aerodromul Bacău.

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța este amplasat în partea de NNV a municipiului Constanța, aeroportul deține o
poziție geo-strategică importantă față de obiectivele economice de interes național și internațional, fiind situat la 26 km de Constanța, la 14 km
de Canalul Dunăre-Marea Neagră și la aproximativ 100 km de Delta Dunării.

Aeroportul Internațional Satu Mare
este unul din cele mai vechi aeroporturi din România, fiind deschis în anul1936. Astăzi, aeroportul este deschis traficului național și internațional
de persoane și mărfuri. Pe noul aeroport operează
curse regulate Satu Mare - București și Satu Mare
-Constanța, cu avioane de tipul AN24, IL 18 și
BAC 1-11, dar și zboruri poștale, militare și utilitare.

Rădoi Maura clasa a X-aB
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Antoine de Saint-Exupéry

Antoine - Marie Roger, viconte de
Saint-Exupéry a fost romancier, eseist și
reporter francez, aviator căzut pe frontul
antifascist. S-a făcut cunoscut unui cunoscut unui cerc larg de cititori în special datorită povestirii „Le Petit Prince“ („Micul
Prinț“, 1943), una din cele mai răspândite
cărți din lume, tradusă în circa 110 limbi.

CULTURĂ
CIVILIZATIE

tele Unite ale Americii, participă, începând
din 1943, la mai multe misiuni în Africa, Sardinia și Corsica.

În timpul unui zbor de recunoaștere
deasupra Mării Mediterane la 31 iulie 1944,
avionul său este doborât și Antoine de SaintExupéry este considerat de atunci dispărut.
În 1998 s-au găsit în Marea MediteraAntoine de Saint-Exupéry s-a născut la
29 iunie 1900 la Lyon.
În 1910 intră la Colegiul din Mans și
își continuă studiile la Fribourg (Elveția). În
1921 intră în aviația franceză și, în 1926, devine pilot de linie al unei companii particulare.
La începutul celui de-al doilea război
mondial se înrolează în aviația militară franceză și, după armistițiul din 1940, părăsește
Franța și se stabilește la New York.
În toamna anului 1942, odată cu debarcarea trupelor aliate în Africa de nord, SaintExupéry părăsește America și își reia activitatea ca pilot de război.
După o perioadă de instructaj în Sta-

21

nă o brățară gravată cu numele său și bucăți
din avionul Lightning P38,cu care decolase
din Corsica. În octombrie 2003, din largul
mării, în dreptul Marsiliei au fost scoase la
suprafață fragmente ale avionului, care au putut să fie identificate fără dubiu ca aparținând
avionului cu care zburase Saint-Exupéry.
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Antoine de Saint-Exupéry

CULTURĂ
CIVILIZATIE

căruia pentru soarta celorlalți.
Notițele sale, făcute cu ocazia misiunilor de
luptă din timpul războiului, au fost reunite și
publicate postum sub titlul „La Citadelle“(„Citadela“, 1948).

Primele sale romane, „Courrier
Sud“(„Curierul de Sud“, 1929) și „Vol de nuit“ („Zbor de noapte“, distins în 1931 cu Premiul Femina), ilustrează experiența sa de aviator și se remarcă prin descrierea unor situații
periculoase (risc de prăbușire, singurătatea la
mare înălțime etc.).
Operele
ulterioare,
„Terre
des
Hommes“ („Pământul oamenilor“, premiat în 1939
de Academia Franceză
cu Marele Premiu al
Romanului) și „Pilote
de guerre“ („Pilot de
război“, 1942), redau
filosofia de
viață impregnată de umanism a lui Antoine de SaintExupéry.
Povestirea modernă
„Le Petit Prince“ („Micul
prinț“, 1943), având deviza:
„Numai cu inima poți vedea
bine, lucrurile esențiale rămân ascunse ochilor“, s-a
bucurat în epoca de după război de o mare
popularitate. Un mic locuitor al unei planete
minuscule pornește într-o lungă călătorie prin
lume, să caute adevăratul sens al vieții. În
cursul peregrinărilor sale,
ajunge să-și dea seama că
pentru a fi fericit „ajunge
să te gândești că undeva,
printre milioane de stele,
există ființa iubită“ ar ceea ce conferă un sens
existenței sunt relațiile
dintre oameni, care implică și responsabilitatea fie-

Alte opere ale
lui Antoine de SaintExupéry sunt: „Lettre à
un otage“ („Scrisori
către un ostatec“,
1943), „Un sens à la
vie“(„Să dai un sens
vieții“, postum 1956).
Toți biografii săi arată
că aviatorul și scriitorul
Saint-Exupéry era pasionat și de știință. Aprofunda teoria cuantică, principiile entropiei.
Citea filosofie, cu sentimentul că este învecinată cu știința.

„Un individ trebuie să se sacrifice pentru salvarea unei colectivități. Nu este vorba aici de
o aritmetică stupidă. E vorba de respectarea
omului ca individ.“(A. de Saint-Exupéry:
„Pilote de Guerre“).
„O persoană știe când atinge perfecțiunea în
design, nu când nu mai are ceva de adăugat,
ci când nimic nu mai poate fi scos“(A. de Saint-Exupéry)

Manea Antonia clasa a XI-a A
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MITUL ZBURĂTORULUIEROTISMUL ADOLESCENȚEI

Cultura străveche românească este presărată din

aur. Dar venele lui subțiri n-au nici un pic de sân-

plin cu mituri și legende populare care îi conferă

ge.

un aer misterios, și o propagă printre cele mai bo-

El apare noaptea ca un fulger cu scântei și se stre-

gate tradiții din lume.

coară pe coș în patul fecioarelor.

Unul dintre cele mai prezente mituri românești
este cel al “Zburătorului“.

La fel, mitul Zburătorului este folosit de Mihai
Eminescu în poemul “Luceafărul”. Această semidivinitate sau duh rău poate fi îndepărtat prin farmece și descântece populare.
În credințele populare acesta este ca un zmeu care
intră în odăile fetelor tinere nemăritate sau cele
proaspăt măritate și le mușcă, torturează în somn.
Fetele se trezesc slăbite și fără vlagă si uneori au

El simbolizează sexualitatea. Adesea se aseamănă
cu un Eros al mitologiei grecești.
În unele zone ale țării apare și Zburătoroaica,
aspectul feminin.

vânătai pe corp. Dacă fata este expusă în repetate
rânduri atacurilor Zburătorului aceasta cade la pat
și boala se numeste “lipitură”.
Zburătorul este considerat o ființă fabuloa-

să. El este reprezentat de un tânăr ce apare în visele fetelor nemăritate. Aceasta ființă apare și în
folclorul sumerian, spre exemplu. Însă aici este
vorba de succubus. Acesta este un demon cu chip
de femeie ce chinuie bărbații.
Zburătorul a devenit popular datorită poeziei de Ion Heliade Rădulescu. Aici Zburătorul
este descris ca balaur de lumină cu coada - nflăcărată. Pe el lucesc pietre nestemate ca de foc. Arată
ca un flăcăiandru tras prin inel, bălai, cu păr de
23

Zburătorul este un semizeu ce poate lua formă de
șarpe, câine sau sul de foc. Așa apare descris în
folclor. Alteori are solzi argintii și aripi albe.

Téglás Sofia Clasa a IX-aC
Gîdiceanu Eva Clasa a IX-aC
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MĂIASTRA
”Eu

nu am
căutat în toată viața
mea, decât esența
zborului! Zborul –
ce fericire!”
Pentru
Brâncuși,
zborul este „cel mai
minunat lucru din
natură” şi poate tocmai de aceea i-a dedicat un număr însemnat din operele sale de artă. Brâncuși a
creat 29 de pasări, căutând sa exprime esența
zborului, care pentru el simbolizează ascensiunea către spiritualitate si transcendenţa- ”Nu
pasărea vreau să o redau, ci harul ei, zborul, elanul. Nu cred că am să reușesc vreodată.[…] Iubesc ceea ce se înalță.”
”Eu nu creez Păsări”, spunea Brâncuşi,” ci
zboruri.”
În evoluția elementelor reprezentării Măiestrei se disting trei tipuri, diferențiate de Brâncuși prin folosirea a trei titluri: “Măiastra”,
“Pasărea de foc”, și “Pasărea în văzduh”.
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de lumină, o lumină celestă (pasărea de foc pheonix). Pasărea Măiastră este considerată
regina păsărilor, mesagera zânelor. Ca orice
ființa supranaturală înzestrată cu puteri magice, este destul de scumpă la vedere, frumusețea ei unică și lumina celestă pe care o răspândește încântând doar privirea celor cu adevărat privilegiați.
Mediator între cer și pământ, pasărea a stârnit
mereu uimirea și admirația oamenilor. Mitologia vorbește despre faptul că puterea spiritului zeilor nevăzuți a fost transmisă păsării,
zborul fiind asimilat unei ipostaze superioare
a ființei iar penele care înconjoară capul căpeteniilor amerindiene arată și conexiunea lor
solară și autoritatea lor spirituală.
Despre cântecul ei, care nu răsună decât în singurătate, se spune că ar întineri orice
ascultător. Pasărea Măiastră, pasare justițiară,
posedând o putere magică inepuizabilă, aparține Tărâmului Celălalt, trăind izolat și neexpunându-și splendidul penaj multicolor decât
foarte rar.

Neacșu Diana clasa a X-aB

Măiastra exprimă aspirația lui Brâncuși către
perfecțiune. Numele "Păsării măiestre"
aparţine folclorului românesc. Măiastra, nu
este o pasare obișnuita ci una specială, foarte
frumoasă, asemenea soarelui, cu penajul colorat în mii şi mii de culori, înzestrata in legendele populare romanești cu puteri magice, fiind aceea care îl ajuta pe Făt Frumos să işi
găsească marea dragoste.
Pasărea Maiastră este o pasăre simbolica sau
alegorică din mitologia românescă. Are rang
regal și este ajutată la nevoie și de celelalte
păsări. Pasărea Măiastră este o ființă / entitate
nepământeană, supranaturală, de pe Tărâmul
Celălalt. Este de o frumusețe deosebită, plină
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Legenda lui Icar și Dedal

Î

n legendara Grecie antică,
zburând deasupra Cretei cu aripi din ceară și pene, Icar, fiul lui Dedal a
sfidat legile naturii si ale omului. Ignorând
atenționările tatălui său, el s-a înălțat tot
mai sus. Privitor pe pământ, li se părea ca
este un zeu, iar el, uitându-se de sus la ei,
se simțea la fel. În legendara Grecie antică, linia care îl separa pe om de zeu era
clară, iar pedeapsa muritorilor care încercau să o depășească era severă.

Asta s-a întâmplat în cazul lui Icar
și Dedal înainte să se fi născut, tatăl său,
Dedal, era recunoscut drept inventator genial, meșteșugar și sculptor în patria sa
Atena:
•
•
•
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El a inventat tâmplăria și toate
uneltele necesare acesteia.
El a proiectat prima baie publică în
primul ring de dans.
A făcut sculpturi atât de însuflețite,
încât Hercule le-a confundat cu oamenii.
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Cu toate că era talentat și apreciat, Dedal
era egocentric și gelos. Îngrijorat că nepotul lui era mai îndemânatic, Dedal l-a
omorât. Ca pedeapsă a fost alungat din
Atena și s-a îndreptat spre Creta.
Datorită faimei sale, Dedal a fost
primit cu brațele deschise de regele
Cretei, Minos. Acolo având rolul de consultant tehnic al palatului, Dedal a continuat să-și forțeze limitele.
Pentru copii regelui, a făcut jucării
mecanice animate care păreau vii. El a inventat vela si catargul pentru a controla
vântul. Cu fiecare operă, Dedal contestă
limitele umane care separau muritorii de
zei, până când, într-un final, a reușit.
Pasiphae, soția regelui Minos, fusese
blestemată de zeul Poseidon sa se
îndrăgostească de taurul neprețuit al regelui.
Aflata sub o vrajă, ea i-a cerut lui
Dedal să o ajute ca să-l seducă. Cu
îndrăzneală caracteristică el a acceptat.
Dedal a construit o vacă din lemn, goală in
interior, atât de reală încât a păcălit taurul.
Ascunzându-se in interiorul creației lui
Dedal, Pasiphae l-a conceput si născut pe
minotaur.
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Acest lucru l-a înfuriat pe rege. Dedal fiind învinovățit de această perversă
încălcare a legilor naturii, ca pedeapsă Dedal a fost forțat să construiască un labirint
sub palat, pentru minotaur.
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zbori prea aproape de soare, căldură va topi
ceara și le va dezintegra.”. În ambele cazuri ar muri.
Ca să reușească să evadeze, ar trebui
să se mențină la mijloc. Cu instrucțiunile
clarificate, amândoi au sărit din turn. Ei au
fost primii muritori care au zburat vreodată. În timp ce Dedal s-a menținut în zona
de mijloc cu prudență, Icar a fost copleșit
de extazul provocat de zbor si de sentimentul puterii divine.
Dedal nu putea decât să privească cu

Când l-a terminat, Minos l-a închis
pe Dedal si pe unicul său fiu, Icar, în cel
mai înalt turn de pe insulă, unde aveau să
rămână pe viață. Dedal rămăsese același
inventator genial, observând păsările care
zburau in jurul închisorii, și-a dat seama
cum va evada.
El si Icar aveau să zboare din

închisoare cum numai zeii și păsările ar fi
in stare: folosind penele păsărilor care se
așezau pe turn, și ceara lumânărilor, Dedal
a construit două perechi de aripi imense.
În timp ce lega aripile pe spatele fiului său, Icar el l-a prevenit: „Dacă zbori
prea aproape de ocean îți vei urma aripile
și vor fi prea grele sa le folosești. Dacă

oroare cum se înalță tot mai sus, incapabila
soartă crudă a fiului său. Când căldură
soarelui a topit ceara de pe aripi, Icar a
căzut din cer. La fel cum Dedal a ignorat
de atâtea ori consecințele sfidării legilor
naturii pentru a-și satisface ego-ul, si Icar s
-a lăsat cuprins de propria mândrie.
Într-un final, amândoi au plătit
scump lipsa de cumpătare, Icar cu propria
viață si Dedal cu regretele sale.
Niculae Elena Aida clasa a X-aB
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Amelia Earhart

Amelia Earhart
a fost o prima ”eroină”
americană
modernă
apreciată pentru curajul
și succesele sale într-o
”lume a bărbaților ”.
Earhart a fost prima
femeie care a zburat
singură deasupra Oceanului Atlantic și prima
femeie care a traversat
Statele Unite ale Americii în timpul unui zbor fără
oprire.
Amelia Earhart s-a născut pe 24 iulie 1897,
în Atchison, Kansas. Ea a devenit o celebritate de
talie mondială la începutul anilor 1930, când a stabilit mai multe recorduri în domeniul aviației, cu
ajutorul unui model de avion Lockheed Vega vopsit în roșu, pe care îl numea "micul ei autobuz roșu".
După ce a absolvit liceul, Earhart a lucrat
câțiva ani ca asistentă medicală în cadrul armatei.
În 1919 a început să studieze medicina la Universitatea Columbia din New York. După un an a
abandonat facultatea și s-a întors la părinți. În
1920 avea să zboare pentru prima dată cu avionul.
Experiența a marcat-o atât de mult încât a
decis să devină pilot. Costul unei ore de zbor se
ridica la circa 1.000 de dolari în acea perioadă,
astfel încât părinții au refuzat să-i finanțeze școala.
Tânăra a economisit pe cont propriu, iar în 1921 a
luat primele ore. După numai șase luni și-a cumpărat, din ultimii bani, un avion „Kinner Airster”,
cu care a stabilit recordul de înălțime de zbor, pentru femei, cu o altitudine de 4300 m.
Earhart s-a mutat în SUA după divorțul
părinților, unde a lucrat, la insistențele mamei, ca
învățătoare și asistent social, fiind nevoită să vândă avionul și să-și cumpere o mașină. În 1928 a
intrat în atenția presei internaționale ca prima femeie pasageră care traversează cu avionul Oceanul Atlantic, fiind sărbătorită și declarată „femeia
anului”.
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Succesele s-au ținut lanț. În 1932, ea a fost
prima femeie care a zburat singură deasupra Oceanului Atlantic și prima femeie care a traversat Statele Unite ale Americii în timpul unui zbor fără
oprire.
Earhart a dispărut în 1937, deasupra Oceanului Pacific, în timp ce încerca să stabilească un
record mondial, zburând în jurul lumii, deasupra
ecuatorului.
Nimeni nu a
mai aflat nimic despre ea, iar avionul nu
a fost găsit. În anul
1991, în atolul izolat
Nikumaroro
din
Oceanul Pacific a
fost descoperită o
bucată de aluminiu.
”Dar ea a trăit un timp și a murit pe insula aia”, a
mai afirmat Gillespie.

De la sfârșitul anilor 1990, Gillespie a trimis trei
expediții arheologice la Nikumaroro, pentru a explora zona în care au fost găsite oasele.
”Am găsit urme de focuri aprinse în zona în care
au fost găsite oasele. Bazat pe oasele de pește și
de păsări găsite, Earhart a supraviețuit săptămâni,
poate luni, pe insulă”, a adăugat el. Având în vedere că pe insulă nu există apă potabilă, Gillespie
crede că Earhart a băut apa de ploaie adunată de
pe frunze.
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În zona respectivă nu au mai fost găsite
alte rămășițe umane, ceea ce înseamnă că trupul
lui Frederick J. Noonan, care naviga cu Earhart, a
fost luat de apele oceanului.
Recent, International Group for Historic
Aircraft Recovery (TIGHAR) a transmis o nouă
teorie: scheletul unui naufragiat găsit în insula Nikumaroro, Kiribati, în 1940, ar putea să fi fost al
Ameliei Earhart.

TIGHAR încearcă să dovedească asta încă
din 1998. ”Înainte să investigăm scheletul, am
aflat ce știa istoria - că Amelia Earhart a murit pe
2 iulie 1937, într-un accident de avion. Dar există
un întreg capitol de final al vieții ei pe care oamenii nu îl cunosc. A petrecut zile - poate luni - străduindu-se eroic să supraviețuiască drept un naufragiat”, a declarat Ric Gillespie, directorul TIGHAR, pentru CNN.
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motorul nu ar fi mers. ”Există documente care
atestă că liniile aeriene oficiale au primit, în 1937,
mesaje radio prin care se cerea ajutorul. Dacă ne
uităm în presa vremii, oamenii credeau că ea era
încă în viață. Abia când au fost trimise avioane
pentru a survola insulele de unde părea că vin
semnalele și nu a fost văzut niciun aparat de zbor,
căutările s-au îndreptat spre ocean”, a mai spus
Gillespie.
TIGHAR este de părere că avionul nu a
fost zărit pentru că, până la momentul în care au
fost echipe de salvare, el a fost luat de apele oceanului. ”Dar ea a trăit un timp și a murit pe insula
aia”, a mai afirmat Gillespie.

În 1998, echipa TIGHAR a recuperat documentele originale - cu măsurătorile scheletului
găsit în 1940 - și le-a transmis antropologilor Karen Burns și Richard Jantz.
”Morfologia oaselor, în măsura în care putem aplica metodele contemporane medico-legale, par să
aparțină unei femei de statura și originea etnică a
lui Earhart”, au transmis specialiștii.
Richard Jantz, de la Universitatea din Tennessee, a observat ceva ciudat în actualizarea informației despre măsurătoarea oaselor. Scheletul
avea antebrațe care, pentru o femeie, erau destul
de mari. El a apelat la specialistul în imagistică
Jeff Glickman împreună cu care a analizat o fotografie în care Earhart apare cu brațele dezgolite.
Cei doi au descoperit că antebrațele pilotului sunt
identice cu cele găsite.
În luna august, echipa TIGHAR a dezvăluit că Earhart a transmis peste 100 de apeluri radio,
prin care a cerut ajutor, între 2 și 6 iulie 1937, ceea ce elimină prăbușirea drept cauzalitate a morții
ei.

Olteanu Andreea clasa a XI-a A

Radioul avionului nu ar fi funcționat dacă
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În 16 decembrie 1910 a avut loc primul zbor
experimental din lume al unui avion cu reacție, inventat și pilotat de Henri Coandă

Orville şi Wilbur Wright, doi fraţi din
Dayton, Ohio (SUA), sunt recunoscuţi fără
echivoc de către toţi istoricii aeronauticii
drept inventatorii primului avion funcţional.

Zmeul este strămoșul aeroplanului. Cu mai bine de două milenii în urmă, chinezii înălțau
zmeie, iar de-a lungul timpului
acestea au fost folosite să ridice oamenii la înălțime pentru a
cerceta câmpurile de luptă, a
aduna informații meteorologice și a transporta provizii.

În perioada Renaşterii, Leonardo da Vinci s
-a gândit şi la un aparat cu care omul să
poată zbura. Studiind cu atenţie zborul păsărilor, el a proiectat asa-numitul
“ortopter". Proiectul său se va dovedi imposibil, căci aripile acestui aparat ar fi trebuit să fie mişcate în acelaşi timp de mâinile şi picioarele unui om.

Prima contribuţie ştiinţifică importantă
la perfecţionarea planoarelor i-a
aparţinut inginerului german Otto Lilienthal. El a studiat îndelung zborul păsărilor, consemnând rezultatele observaţiilor în lucrarea „Zborul păsărilor ca
bază a aviaţiei”.

În 4 iunie 1783 francezii Joseph şi Étienne Montgolfier au
lansat în public primul balon cu aer cald. Cei doi fraţi s-au
ridicat pentru prima oară în atmosferă într-un balon de 35 de
metri, confecţionat din hârtie, care s-a înălţat până la aproximativ 1.000 de metri şi a zburat doi kilometri.
Milea Eduard, clasa a IX-a B
Trocaru Daniela,clasa a IX-a B
Bunica Eduard, clasa a IX-a B
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Unul dintre cele mai tragice accidente aviatice s-a petrecut la sol. În
1977, două avioane care aveau în total 600 de pasageri s-au ciocnit
pe mijlocul pistei. Accidentul a fost numit „accidentul Tenerife”,
după insula unde s-a petrecut. Peste 500 de oameni au murit.
Creşterea nivelului de dioxid
de carbon din atmosferă duce
la turbulenţe, au constatat cercetătorii.

Măştile de oxigen din avioane
oferă oxigen doar în jur de 15
minute.

Cel mai rapid avion din lume poate parcurge 3.500 de kilometri
într-o oră. A deţinut recordul de viteză mai bine de 40 de ani.
Cel mai aglomerat aeroport din lume este în Atlanta şi are peste 96 de milioane
de pasageri anual.

Majoritatea piloţilor nu mănâncă aceeaşi mâncare ca şi
copiloţii, pentru a se evita
posibilitatea otrăvirii sau
toxiinfecţiei alimentare.

C5, una dintre cele mai
lungi aeronave militare,
are 43 de metri. Avionul
este mai lung decât un
bloc cu 6 etaje.

„Cutiile negre” care înregistrează tot ce face avionul sunt de fapt portocalii.

Aeroportul Internaţional “Aurel Vlaicu”
Băneasa este considerat cel mai vechi din
România, din Europa de Est şi printre primele 5 din lume. Aici a luat naştere
CFRNA (The French – Romanian Company for Air Navigation), prima companie
aeriană din România (precursoarea companiei TAROM) şi una dintre cele mai
vechi din lume.

Cele mai vulnerabile la fulgere părți ale unui avion
sunt radarul, situat în bot, in fața cabinei de pilotaj și,
desigur, rezervoarele de combustibil. Atunci când lovește, fulgerul intră, de cele mai multe ori, în botul avionului și este direcționat către coada acestuia.Cu toate
că un fulger este de 5 de ori mai fierbinte decât suprafața solară, rezervoarele sunt protejate de un strat special gândit pentru a izola căldura fulgerelor.
Avioanele pot zbura prin furtuni. Totuși, acest lucru nu
se întâmplă niciodată, pentru că este ilegal pentru piloți
să se apropie la mai mult de 20 de mile de o furtună,
așa că le ocolește.

Chițu Elena , clasa a IX-a B
Dumitrache Bianca, clasa a IX-a B
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TRAIAN VUIA

Pe 17 august 1872 s-a născut copilul Traian, în satul Surducul mic, aparținând Imperiul
Habsburgic, din părinți români: preotul Simion
Popescu și Ana Vuia, soția sa de a doua. El va lua
numele de fată al mamei. De copil s-a simțit atras
de zbor. S- a spus că totul a început cu niște zmee
de hârtie, deoarece voia să le înțeleagă taina înălțării, zborul și mai ales să le facă a se mișca în văzduh după voia lui. Acest gând l-a dominat toată
viața.
Traian Vuia și-a început studiile la școala
confesională din localitatea natală, care astăzi îi
poartă numele, urmând Școala Germană din Făget,
iar la Lugoj va urma cursurile Liceului Maghiar.
Pe băncile școlii va afla cu încântare despre legendele lui Icar și a meșterului Manole. Nu fusese singurul preocupat de zbor. La 20 de ani plecă la Budapesta pentru a se înscrie la Politehnică, secția
mecanică. A fost nevoit să se retragă după un an
din cauza obligativității frecvenței și posibil a taxelor. S-a înscris totuși la Facultatea de drept în
paralel muncind pentru a-și plăti studiile.
În anul 1901 își va lua doctoratul în științe
juridice cu distincția Magna Cum Laudae. Curând
prevăzând viitorul, își dă seama că ingineria zborului nu încetase să-l preocupe, ci dimpotrivă îl
obseda. Pe la începutul lunii iulie 1902 decide săși încerce norocul în țara celui care cu mai mult de
două decenii înainte voise să construiască un aeroplan: Victor Tatin. La Paris a luat legătura cu acest
inginer inventiv. Tatin l-a ascultat cu scepticism și
a încercat să-l convingă ca niciodată omul nu va
zbura cu un aparat a cărui densitate e mai mare
decât aerul. Nu s-a lăsat intimidat și a muncit din
greu luptându-se cu ideea care nu-i dădea pace.
În februarie 1903 a înaintat academiei din
Paris un proiect de aeroplan automobil, prin care
demonstra posibilitatea realizării zborului cu o mașina
mai grea decât aerul. Răspunsul a
venit prompt și descurajator.
Proiectul era considerat o himeră. Cum știința nu e Dumnezeu, după
insistente pe care unii academicieni le taxau ironic
drept inutile, în ziua de 17 august 1903, Traian
Vuia a obținut brevetarea proiectului. Decizia a
fost inspirată. Multă vreme adică până la dezgroparea brevetului în arhivele franceze, prioritatea în
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realizarea zborului mecanic a fost atribuita
brazilianului (naturalizat francez) Alberto Santos
Dumont (1873-1932). Mulțumită încrederii și patriotismului lugojenilor a putut aduna fondurile
necesare pentru construcția mașinii. Plin de avânt s
-a apucat de lucru la aeroplanul Vuia 1, botezat
Liliacul.

In 1905 aeroplanul a fost gata. Era un monoplan cu aripile pliabile ca de liliac, purtate pe un
cvadriciclu cu roți pneumatice care avea rol de
tren de decolare și de aterizare. Întreaga construcție era alcătuită din tuburi de oțel îmbinate prin
manșoane pentru aripi, în lipsa unui material adecvat optând pentru pânza de in impregnată. O alta
noutate care îi deosebea net aeroplanul de celelalte
aparate contemporane era utilizarea unei singure
elice.
La încercările de la Montesson din 18 martie 1906, aeroplanul Vuia 1, propulsat de propriul
motor după ce a rulat aproximativ 50m pe sol s-a
ridicat la înălțimea de 1 metru și a parcurs aproximativ 12 metri în aer, însă la aterizare s-a ciocnit
de un copac. Evenimentul a fost relatat pe larg in
revista L`Aerophile din aprilie 1906. Ca experiența, reușise să-și impună filosofia contra percepției
științifice dominante în
epocă.
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Aparatul Vuia 1 a fost primul din lume
care a decolat și aterizat folosind mijloace proprii
de bord, grupul motor propulsor și trenul de aterizare cu roți. A tras firește și câteva concluzii:
aparatul avea stabilitatea longitudinală și forța
motrice precară.

Perfecționarea acestui model a dus la aeroplanul Vuia 1 bis, rezultatele rămânând totuși
departe de așteptări. Știind ce are de făcut a construit un aeroplan nou dotat cu motor Antoinette
dotat cu 8 cilindrii în V de 25 cai putere, creația
inginerului Leon Levavasseur.
In 1907 s-a menținut în aer aproximativ
100 m. Acest aeroplan s-a numit Vuia 2.
A fost expus la primul Salon aeronautic
de la Paris și a fost Brevetat in Belgia. Din acest
moment o lunga perioada a fost preocupat de
realizarea unui elicopter, cercetările fiind începute in 1907 când normandul Paul Cornu, impresionat de romanul lui Jules Verne, intitulat Robur
cuceritorul experimenta si el o asemenea aeronava. In ciuda scepticismului mai multor specialiști, a construit intre 1918 si 1922, doua elicoptere in colaborare cu Marcel Yvonneau, care
aveau mai multe rotoare de sustenație cu axe separate. Primul model era acționat prin forța musculara, iar cel de-al doilea era dotata cu motor
Anzzani de 16 cai putere , cântărind 190kg. Ambele elicoptere au fost experimentate la Juvissy și
s-au ridicat de la sol. De remarcat ca tot in 1922,
un alt roman genial George de Bothezat, și el
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născut într-o regiu- ne româneasca stăpânită de
alții, construia in Statele Unite un aparat cu patru
motoare ridicându-l de la sol cu 1,8 m menținându-l in aer pentru 2 minute. Evident acest inventator este menționat ca fiind rus, fapt impardonabil, ca si absenta lui Traian Vuia din lista inventatorilor elicopterului deși sunt indexați cu migala toți contemporanii lui.
Dintre invențiile lui Vuia mai amintim
torpila aeriană, realizată în 1917, împreună cu
Victor Tatin (1847-1917) și generatorul de abur
cu combustie internă și ardere catalitică cu ajutorul căreia a realizat generatoare de abur de
foarte înaltă presiune 100-120 atmosfere fața de
10 atmosfere cât se practica în epocă. Invenția lui
Vuia se aplică și în prezent în toate centralele
termice.
Pentru uriașele sale merite în anul 1946,

Traian Vuia a fost ales membru de onoare a
Academiei Române o recunoaștere cam târzie cu
atât mai regretabilă cu cât acest savant lăsase deoparte preocupările și invențiile pentru a prezida
din 30 aprilie 1918, Comitetul National român
din Transilvania și Bucovina fondat la Paris pentru susținerea unirii tuturor românilor sub sceptrul Regelui Ferdinand1. Mai trebuie spus că a
dorit de mai multe ori să revină în țară, dar a fost
oprit de bizantinismul vieții politice pe care îl
dezaproba. Târziu, în 1950, la insistențele dr. Petru Groza, prim ministrul României din acea perioadă, accepta să vină la București. A găsit o
capitală sub cea mai despotică ocupație rusă, o
țara aflată la discreția Armatei roșii și a agenților
Moscovei, majoritatea alogeni. Unde erau libertatea, entuziasmul reconstrucției și voia bună a
poporului în numele cărora acceptase să se întoarcă.
Disperarea trebuie să fi fost inimaginabilă. Marele român nu înțelegea să joace rolul marionetei oarbe în acel infern și în ziua de 2 septembrie a aceluiași an a închis ochii neîmpăcat
cu priveliștea României crucificate.

Bellio Maximilian clasa a X-a B
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Leonardo da Vinci:
un vizionar al Renașterii

Termenul "Omul Renașterii" apare în secolul
XV în Italia și se referă la o persoană care are
cunoștințe si abilități în diferite arii de cunoaștere. Probabil nici un alt individ în afara lui Da
Vinci nu ilustrează mai bine acest concept– artist, om de știință, arhitect, inginer și inventator.
Deși Leonardo da Vinci este cunoscut mai
ales ca artist, el și-a petrecut foarte mult timp
neprecupețindu-și eforturile în sfere diferite cum
ar fi știința și tehnologia. Schițele sale detaliate
au jucat un rol important în istoria invențiilor iar
jurnalele sale au oferit urmașilor multe dintre
ideile pe care se bazează multe dintre invențiile
actuale.
Leonardo da Vinci a ,,visat,, invenții și inovații în mai multe domenii de activitate. Chiar dacă
a creat arme, mașini de zbor, sisteme de irigații
sau instrumente care să ușureze muncile zilnice,
inventatorul da Vinci nu s-a sfiit să privească în
viitor și ,,sa vizeze,, la scara mare.
În continuare vă prezentăm câteva dintre invențiile lui da Vinci care continuă să influențeze
lumea contemporană. Aceste invenții reprezintă
moștenirea lăsată de marele om, o mărturie a
ingeniozității și creativității minții umane.
Mașina de zbor
Dintre toate domeniile care l-au atras pe acest
om al Renașterii, zborul a fost cu siguranță cel
mai interesant. Da Vinci a fost de-a dreptul fascinate de faptul că omul ar putea să zboare asemenea păsărilor în înaltul cerurilor.
Una dintre cele mai faimoase inventii ale lui
da Vinci, aparatul de zbor (cunoscut sub numele
de "ornihopter") dovedește o mare capacitate de
observație și de imaginație dar și entuziasm pentru posibilitatea de a zbura. Designul acestui
aparat este inspirit cu certitudine de zborul păsărilor, marele inventator
sperând să copieze anvergura aripilor. Da
Vinci a notat în schițele
sale diferite referiri la
lilieci, zmee și păsări ca
surse de inspirație.
Structura aripilor de
liliac a fost, probabil, cea care l-a inspirat cel
mai mult deoarece a încercat să le copieze cât
mai bine în proiectul său. Aripile aparatului de
zbor a lui da Vinci aveau o anvergura de 33 de
picioare, o structură fixă din lemn de pin care
era acoperită cu mătase tratată cu rășini pentru a
replica membrane din care sunt făcute aripile
liliecilor. Pilotul stătea culcat în central mașinăriei pe o placă de lemn legată de structură prin
chingi din piele. Pentru a ridica aparatul în aer și
pentru a-l pilota, omul pedal ape un scripete atașat de placa de lemn. Aparatul avea și o manive33
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lă care putea mări
viteza, de asemenea
atașată la scripete. Atunci când pilotul acționa maneta și pedalele, aripile invenției se mișcau asemenea aripilor de pasăre.
Din nefericire, da Vinci a realizat târziu că
atunci când aparatul era în aer nu se mai putea
întoarce la sol.
Parașuta
Deși
inventarea
parașutei îi este atribuită lui Sebastien
Lenormand în 1783,
Leonardo da Vinci
este cel care a conceput la nivel de schiță
parașuta, cu câteva
sute de ani mai înainte. Da Vinci a făcut
o schiță a dispozitivului la care a atașat
următoarea descriere: "Dacă un om ar
avea un cort fabricat
din lână cu o înălțime de 23 de picioare și o lățime de 23 de picioare ar putea să se arunce de pe cea mai mare înălțime ajungând pe pământ fără a se răni." Proiectul inițial al inventatorului pentru parașută prezenta un dispozitiv triunghiular ceea ce a făcut
circumspecți oamenii de știință cu privire la plutire. Și faptul că parașuta lui da Vinci avea o ramă din lemn demonstrează că aceasta nu putea
zbura. Ca multe dintre invențiile extravagantului
om de știință, nici parașuta nu a fost testată de
da Vinci personal. Totuși, în anul 2000, aventurierul Adrian Nichols a construit un prototip al
invenției lui da Vinci și l-a testat. Contrat tuturor
scepticilor, prototipul lui da Vinci a funcționat
iar Nichols a afirmat ca a avut un zbor lin asemănător cu cel al parașutelor modern.
Elicopterul
(Șurubelnița Zburătoare)
Chiar dacă primul elicopter a fost
construit în 1940,
putem crede ca
schițele
lui
da
Vinci, create în sec.
XV sunt peredecesoarele acestei mașini de zbor.

Humulescu Andrei, clasa a IX-a C
Vasile Cristina, clasa a IX-a C

PRIMUL ZBOR
Nr. 40 martie 2021

Zborul în cosmos

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii
simțeau dorința arzătoare de a zbura și de a
cutreiera cerul. Acum, pe lângă faptul că zilnic
mii de oameni zboară cu avionul, unii au ajuns
chiar și pe alte corpuri cerești, precum Luna.
În 1969, Neil Armstrong a pășit, pentru
prima dată, pe Lună. Tot acesta a susținut prima
andocare a două nave spațiale, împreună cu
pilotul David Scott.

În iulie 1969, are loc a doua și ultima
misiune a lui Neil Armstrong. Aceasta a fost cea
de comandant al misiunii de aselenizare Apollo
11. Armstrong și Buzz Aldrin au efectuat o
misiune de explorare de două ore și jumătate pe
suprafața Lunii .

Luna nu este singura ce a fost luată în vizor și
studiată. Mars 2020 este o misiune ce are ca scop
explorarea planetei Marte cu un rover dezvoltat
de Jet Propulsion Laboratory .

ȘTIINȚA ȘI
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A fost lansată pe 30 iulie 2020 și a
aterizat în craterul Jezero pe 18 februarie 2021.
Scopul inițial al acestei misiuni este de a căuta
urme de microbi marțieni și de a colecta mostre
de sol.
Roverul
Mars 2020 va
explora un sit care
ar fi putut fi locuit.
Misiunea va ajuta
la
studierea
habitatului
marțian, căutarea
semnelor
vieții
microbiene trecute,
va colecta probe de
miez de rocă și de
sol, și va ajuta la
pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman
Roverul va
face
măsurători
și
demonstrații tehnologice pentru a ajuta
proiectanții unei viitoare expediții umane să
înțeleagă pericolele reprezentate de praful
marțian, și va testa tehnologia pentru a produce o
cantitate mică de oxigen pur (O2) din dioxid de
carbon atmosferic marțian (CO2).

Se poate observa clar dorința omului de
cunoaștere, iar zborul este o cale de a-și atinge
acest scop. Este evident că nu doar păsările pot
zbura, ci și oamenii ce-și doresc să
experimenteze frumusețea zborului.

Zaharia Persida - clasa a IX-a B
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Avioane electrice

La începutul secolului XXI, așa cum
mașinile electrice promit să schimbe lumea, la
fel se întâmplă și în cazul avioanelor electrice .
În anul 2008, autovehiculele propulsate de
motoare electrice au renăscut din cauza prețului
exorbitant al țițeiului. Doisprezece ani mai târziu
ne aflăm în pragul unei renașteri al avioanelor cu
motoare electrice.
Cel mai mic avion cu două motoare din
lume, care funcţionează cu energie electrică, a
zburat pentru prima dată în iunie 2011 în cadrul
unui spectacol aviatic din Paris. Avionul, botezat

„CriCri", poate atinge viteze de până la 260 km/h
şi poate zbura pentru o jumătate de oră.
Prototipul avionului
Elektra One,
construit de românul Călin Gologan a fost
premiat în 2011 la CAFE Green Flight
Challenge, concursul de avioane electrice
organizat de NASA în California. E fabricat din
materiale compozite și e propulsat de un motor
electric cu baterii Li-Ion care îi asigură o
autonomie de zbor de la trei la patru ore.

Avionul Solar Impulse a fost primul
avion alimentat cu energie solară care a zburat
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24 de ore. Acest lucru
marchează
o
premieră în istoria aviaţiei. Avionul Solar
Impulse HB-SIA are aceeaşi anvergură a aripilor
ca un Airbus A340, dar are o greutate de doar 1,6
tone, prin comparaţie, un A340 complet încărcat
are o greutate de aproximativ 370 de tone.

Aeronava are o anvergură a aripilor de
63,4 metri, iar altitudinea maximă pe care o
poate atinge este de 8.500 de metri. Aripa
avionul şi stabilizatorul sunt acoperite cu 11.628
de celule solare, acestea producând energie
electrică ce este furnizată celor patru motoare
electrice cu elice, dar şi încărcând bateria de litiu
care cântăreşte 400 de kilograme pentru zborul
pe timpul nopţii.
În iulie 2016 la Abu Dhabi, avionul Solar
Impulse 2 a încheiat cu succes zborul său în jurul
lumii, realizând astfel o reuşită istorică, după ce
a aterizat în condiţii de siguranţă. Solar Impulse
2 este un aparat cu propulsie solară care nu
foloseşte
niciun
fel
de
combustibili
fosili. Periplul lui în jurul lumii, a măsurat peste
42.000 de kilometri , a traversat patru continente.
Ultima etapa a măsurat 2.763 de kilometri și a
fost realizată în puţin peste 48 de ore.
Avionul Solar Impulse 2 a zburat cu o
viteză medie de 80 kilometri/ oră graţie bateriilor
sale care înmagazinează energia solară captată de
cele 17.000 de celule fotovoltaice de pe aripile
sale. Putând să atingă o altitudine maximală de
8.500 de metri.
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Avioane electrice

Airbus E – Fan nu este primul avion cu
un motor electric, dar primul model care este
proiectat pentru uz comercial. E – Fan poate
transporta un pilot și un alt pasager. Aeronava
este echipată cu o pereche de elice întubate, care
se rotesc acționate de două motoare electrice de
60 kW .
Airbus, Siemens și Rolls-Royce au
semnat un parteneriat în acest scop, urmând să
echipeze avioane cu motoare electrice pentru a
testa noua tehnologie.
Una din provocările pe care le au de
rezolvat partenerii este una de echilibrare a
greutății bateriilor cu puterea motoarelor și
micșorarea timpului de încărcare a bateriilor

avioanelor.
Primul avion electric de pasageri din
lume care vizează obţinerea unui certificat de
navigabilitate a fost produs de China. Avionul
BX1E are o anvergură a aripilor de 14,5 metri şi
o sarcină utilă maximă de 230 kg putând zbura la
o altitudine de 3.000 de metri. Încărcarea sa cu
energie poate fi efectuată în două ore, permiţând
un zbor de 45 de minute cu o viteză maximă de
160 km pe oră.
Avionul a fost proiectat de Shenyang
Aerospace University şi de academia de aviaţie
Liaoning. Avionul poate fi utilizat pentru
operaţiuni de instruire a piloţilor, pentru turism,
meteorologie şi operaţiuni de salvare. În prezent
există deja comenzi pentru 28 de avioane
electrice.

Primul
avion sportiv electric
din lume a fost prezentat in noiembrie 2019, la
Dubai, de Air Race E, un organizator de
competiţii aeriene care doreşte să îşi dezvolte
tehnologia aerospaţială ecologică. Air Race E a
anunţat că avionul, numit White Lightning,
produs de compania Condor Aviation din Marea
Britanie, utilizează un motor electric care poate
atinge o viteză de circa 482 de kilometri pe oră,
pe un circuit de 5 kilometri, la o altitudine de 10
metri.
Mai multe companii lucrează la vehicule
zburătoare electrice. Boeing a anunţat un
parteneriat cu brandul de automobile sport
Porsche, pentru dezvoltarea unui concept de
vehicul zburător electric, capabil să transporte

oameni în mediu urban
Avioanele cu motoarele electrice ar avea
câteva avantaje:
• costuri mai mici de operare, curentul electric
fiind
mai
ieftin
decât
combustibilul
convențional, iar în plus Soarele oferă energie
electrică și nelimitată și nepoluantă. Momentan
prețul combustibilului reprezintă aproximativ o
treime din costul unui bilet de avion.
• zgomot redaus, ca dispare partea de
combustie, și mă refer aici inclusiv la zgomot
redus pentru cei ce locuiesc în vecinătatea
aeroporturilor.
• Motoarele electrice pot avea o eficiență de
până la 95%, comparativ cu 18-23% la cele
normale, ceea ce înseamnă mult mai puțină
energie pierdută.
• Deoarece sunt mai puțin zgomotoase, armata
le caută pentru avioanele invizibile.
Într-adevăr, avioanele electrice sunt pe
cale de... apariţie!

Răducan Radu—clasa a XI-a A
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ACROFOBIA

Răul de mișcare este o tulburare medicală care
afectează unele persoane atunci când sunt
supuse la mișcare, în timpul călătoriei cu un
mijloc de transport și apare ca rezultat al
presiunii aerului și al tulburările urechii interne,
care provoacă un dezechilibru în organism.

In cazul in care ne referim la răul de
avion la finalul zborului, după ce ai atins
pământul, nu te aștepta să îți revii imediat ce ai
coborât din avion. Orice organism trebuie să se
adapteze unui mediu nou și dacă ai zburat mai
mult de patru ore, chiar dacă nu suferi de rău de
mișcare, este normal să simți o stare de
amețeală. Mâncărea sau alcoolul pot accentua
starea de rău.
Persoanele care suferă de aceasta forma
de fobie, de regula, nu se bucura de anumite
aventuri din parcurile de distracții care implica
înălțimi mari, se stresează atunci când trebuie sa
ia liftul cu pereți din sticla, evita sa conducă
autoturismul pe poduri. Acestea sunt doar câteva
exemple, adică situații când frica de înălțime
poate declanșa simptome neplăcute, iar drept
rezultat, persoanele cu acrofobie evita
posibilitatea de a sta la înălțimi mari.
Simptome acrofobie
Unele persoane folosesc cuvântul vertij
când descriu frica de înălțime, însă acest vertij
sau senzația neplăcuta de a simți ca încăperea se
învârte cu tine este doar unul dintre simptomele
fobiei de înălțime. Alte simptome ale acrofobiei
pot fi:
Tremuratul
Transpirația
Persoana se simte terifiată dau paralizata de
frică
Persoana are
palpitații
Plânge sau țipă
Se declanșează un
stoc de panică,
însoțit de starea in
care persona nu mai
poate sa respire
Durerile de cap si
amețeala apar când
persoana se află la
o înălțime mare față
de sol
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Cauze
Aceasta frica exagerata fata de înălțimile mari se
poate naște din tema noastră naturala de a nu
cădea si de a nu ne accidenta sau lovi. Daca
persoana rămâne cu gândul la durerea care ar
putea sa apară din cauza unei căderi de la o
înălțime mare, acest gând ar putea sa contribuie
la dezvoltarea acrofobiei.
Este normal, spun psihologii, ca oamenii
sa aibă o oarecare șovăiala sau reținere in
situația când trebuie sa se afle la înălțimi mari,
însă in cazul pacienților cu acrofobie, frica este
nerealista si exagerata. La fel ca toate fobiile, si
acrofobia pare sa fie o hiper-reactie la răspunsul
normal de frica
Opțiunile de tratament pentru acrofobie
Unul dintre principalele tratamente
pentru acrofobie este terapia cognitivcomportamentala. Cu ajutorul acestei forme de
terapie sunt folosite tehnicile de comportament
care expun individul la situația de care se teme
(in acest caz, înălțimile si locurile aflate la mare
altitudine).
Aceste tehnici pot fi folosite treptat sau
rapid, iar pacientul este învățat cum sa stopeze
situația care îl panichează si cum sa
redobândească controlul asupra propriilor
emoții.
Chiar daca expunerea la înălțimi mari
este un tratament pentru acrofobie, unele
cercetări arata ca și realitatea virtuală se poate
dovedi la fel de eficienta in tratarea acestor
pacienți.
În privința tratamentului medicamentos,
unele sedative ori unele beta blocante pot fi
folosite pe termen scurt, pentru ca acestea pot
reduce panica si anxietatea. Important este ca
aceasta fobie sa nu fie trecuta cu vederea si ca
pacientul sa ceara ajutorul unui specialist, fie
unui psiholog clinician, fie unui psihoterapeut.
Tehnicile de relaxare, inclusiv meditația,
yoga,
exercițiile
care
te
învață
respirația profunda
si
relaxarea
progresiva
a
mușchilor te pot
ajuta sa faci fata
atât stresului, cat si
anxietății.
De
asemenea,
exercițiile fizice pe care le faci in mod regulat
pot fi extrem de utile in tratarea fricii de
înălțime.

Nicolae Aida clasa a X-a B
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Tot ce trebuie sa știi despre răul de
avion!

SĂNĂTATE

Răul de avion poate fi adesea întâlnit la majoritatea oamenilor, chiar dacă aceștia nu prezintă alte
afecțiuni medicale.
Răul de avion reprezintă un disconfort abdominal prezent in timpul unei călătorii cu transportul
aerian. Acestui disconfort i se mai spune și rău de
mișcare. Acest rău de mișcare apare ca rezultat al
presiunii aerului și al tulburărilor urechii interne, ce
pot provoca un dezechilibru in corpul omenesc.
O întrebare firească este: Ce masuri ne-ar ajuta pe parcursul zborului pentru a evita
acest disconfort?
In aceasta privinta, un rol important îl are locul ocupat în avion. Cel mai important este
ca pasagerul să se simtă în siguranță. De exemplu, pentru persoanele aerosensibile un loc din
mijlocul avionului este unul potrivit, deoarece îi dă încredere fiind înconjurat de alți pasageri.
Un alt factor esențial este confortul. Atata timp cât pasagerul sta cu picioarele intinse si
se afla în largul lui este perfect.
Pe lângă locul ocupat în avion, un alt aspect ce ameliorează starea de sănătate este consumul de lichide. Hidratarea este importantă pentru o stare de bine. Ceaiul de ghimbir are un
efect anti-greață, deci este recomandat să fie consumat înaintea unui zbor.

De ajutor poate fi și o jumătate de nucșoara care este pusă sub limbă în timpul călătoriei
- induce o stare calmantă.
Momentul ales pentru a zbura este la fel de important, zborul în timpul zilei fiind preferabil celui din timpul nopții, deoarece starea de anxietate este mai accentuată noaptea.
Activitățile desfășurate în timpul zborului pot accentua starea de rău. Nu sunt recomandate vizionările de filme sau lectura în timpul zborului de către persoane afectate de răul de
avion.
Dacă se ține cont de aceste aspecte, zborul cu avionul se transformă într-un moment
plăcut.

Panduru Ana - Maria, clasa a IX-a B
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