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INFOBRAND

Echipele participante şi membrii lor:

Echipajul nr. 1 :

Echipajul nr. 2:

Echipajul nr. 3: PREMIUL I

Echipajul nr. 4: PREMIUL AL II LEA

Echipajul nr. 5:PREMIUL AL III LEA

Echipajul nr. 6: MENŢIUNE

1.ALBAŢĂ LARISA – 12 E
2.FELEGEANU COSMIN – 12 C
3.DĂNĂILĂ ANA MARIA – 11 F
4.TĂNĂSELEA ANDREEA – 12 F

1.ARUSOAIEI DENISA – 9 D
2.ROPOTICĂ ŞTEFANIA – 10 A
3.COJOCARU IOANA – 11 C
4.LUCA ALINA – 11 C

1.DUCRA ALINA – 12 F
2.BUCIU ALINA – 12 F
3.ILISEI ANDREEA – 10 C
4.ANDREI OLIVIA – 9 B

1. ASANDEI RADU – 12 A
2.BACIU ANCA – 12 E
3.MAZILU MĂDĂLINA – 11 C
4.POTOPEA BOGDAN – 9D

1.COVASAN LUCIANA – 9 B
2.POPESCU DRAGOŞ – 11 A
3.ASMARANDEI MIHAELA – 11 A
4.SPANACHE ALEXANDRU – 12 C

1.ANGHELINA RALUCA – 9 B
2.UNGUREANU CĂTĂLIN – 10G
3.VERDEŞ ANDREI – 12 C
4.MUNTEANU DANIEL – 11 A

Alina Ducra, clasa a XII-a F

Î
n data de 15 decembrie
2008, într-o marţi, am
participat la o ora ieşită din

tiparele obişnuite. Aşteptările noastre
erau într-adevăr mari, căci se finalizase
modernizarea laboratorului de
biologie, dar lecţia chiar a reuşit să
depăşească cu mult ceea ce ne
proiectasem în minte. Protagoniste au
fost doamnele profesoare de biologie,
Alina Sauciuc şi Taina Grigoriu, iar
receptori am fost noi , elevii, şi
reprezentanţi din mass-media locală.
Alături de aparatura modernă ni se
demonstrează realmente că procesul de
învăţare practic e mult mai eficient.

Tema pe care se baza ora
deschisă face parte din materia
aprofundată de clasa a X-a. După
venirea invitaţilor, ni s-au prezentat
obiectivele şi câteva noţiuni pe care ar
fi trebuit ca oaspeţii să şi le însuşească,
astfel încât demersul didactic la care
am participat activ să fie înţeles pe
deplin.

Cu ajutorul aparaturii am
putut înregistra un EKG şi vizualiza
ritmul cardiac precum şi cantitatea de
oxigen şi dioxid de carbon din sânge.
Am vizualizat preparate la televizor ,

cu ajutorul aparaturii cardio-vasculare
am determinat grupa sangvină, dar şi
sistemul Rh, urmând sfaturile şi
îndrumările doamnelor profesoare.

Pe parcursul orei s-au
implicat mulţi dintre noi, unii
încrezători, unii mai curajoşi, dar toţi
cu mult optimism. Nimeni nu a stat
deoparte, chiar şi invitaţii au fost
pr int re noi pentru a observa
îndeaproape activitatea pe care o
desfăşuram.

O altă temă a fost evidenţierea
s t ruc tu r i i i n imi i cu a ju to ru l
m a t e r i a l e l o r
proaspete, precum
ş i o b s e r v a r e a
structuri i f ibrei
musculare striate de
tip cardiac. Am
d e m o n s t r a t
diferenţa dintre
ritmul cardiac în
condiţii de repaus şi
efort, dar am pus în
e v i d e n ţ ă ş i
a u t o m a t i s m u l
cardiac. În finalul
orei , am arătat
practic care sunt

măsurile de ajutor în caz de leşin şi felul
în care se acţionează în cazul
resuscitării cardio-pulmonare.

Noi credem că tema a fost nu
numai captivantă şi bine aleasă, dar şi
utilă în viaţa de zi cu zi. Am dovedit că
investigarea într-un cabinet de biologie
cu dotările sale moderne ne vin în
ajutor, nouă elevilor, arătând că
învăţarea în mod practic este
constructivă şi mai eficace.

Roxana Pârjolea, clasa a X-a D

ORA DE BIOLOGIE- ACCES ÎN MILENIUL TREI
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CULTURÃ ªI TRADIÞII

 Dumnezeu în mijlocul poporului. Mare Evangheli i le  cã  erau cuprinse 
ºi frumoasã a fost ziua Bunei Vestiri, Mironosiþele când îngerul Domnului   
când Fecioara Maria primeºte vestea cã le-a vestit Învierea . 
Îl va naºte pe Mântuitorul Lumii.  Aceeaºi fricã ºi bucurie am 
Înãlþãtoare ºi Sfântã a fost ziua Naºterii simþit-o parcã ºi în sufletul meu. Este 
Mântuitorului când a rãsãrit Soarele ceva în acel loc ce te face sã plângi cu 
Dreptãþii. Minunate au fost zilele toate suspinele inimii, dar alãturi de 
minunilor Mântuitorului, când oamenii, acesta este ceva ce îþi ºterge lacrimile, ce 
uimiþi, se închinau în faþa sfinþeniei ºi a te mângâie ºi îþi strigã : “ Nu plângeþi, cã 
iubirii Lui . Fiul a înviat !”, iertarea ºi viaþa din 
 Tristã a fost ziua cãderii groapã au rãsãrit. Parcã se aude glasul 
omului în pãcat, în neascultare. Pline de Mântuitorului : “ Veniþi la Mine toþi cei 
durere au fost zilele potopului, când osteniþi ... veniþi cei pãcãtoºi ... veniþi de 
Dumnezeu a înecat cu apa tot Pãmântul. luaþi iertare ºi viaþã ... veniþi, cãci eu sunt 
Posomorâtã a fost ziua când la Turnul Învierea ºi Viaþa! “ .
Babel s-au amestecat limbile. Vrednice            Aþi auzit în ziua Învierii pe preoþi 
de plâns au fost cetãþile Sodoma ºi strigând:“ Veniþi de luaþi Lumina !“. 
Gomora care au pierit arse cu foc. Aceasta luminã este simbolul luminii 

ea mai importantã zi pentru Grozave au fost zilele uciderii pruncilor Lui Hristos, care lumineazã  în  
toatã lumea creºtinã este ziua de cãtre Irod. Cutremurãtoare a fost ziua întunericul acestei lumi. Pãziþi cu CÎnvierii Mântuitorului, ziua cea când Iisus a fost vândut de cãtre sfinþenie  aceastã luminã pe care aþi 

mare, ziua pe care a fãcut-o Domnul. ucenicul Sãu, Iuda, ºi multe alte zile tot luat-o acum ºi vegheaþi cu tãrie ca 
Despre aceastã zi ºi despre Mântuitorul aºa de triste ºi posomorâte au fost în nimeni sã nu v-o poatã stinge!
s-a prorocit mult în Vechiul Testament cursul veacurilor . Sunte þ i  sa lva þ i ,  sunte þ i  
ºi, iatã, cã acum s-a împlinit.  luminaþi, sunteþi în corabie, sunteþi cu 
 Hristos e viu! Hristos trãieºte! Hristos a Împãratul care este în mijlocul nostru! 
înviat! Hristos este Dumnezeu adevãrat Pãziþi mai departe credinþa, nãdejdea ºi 
pe care-L mãrturisim împreunã cu Tatãl dragostea ºi nimic sã  nu  fie în stare sã 
ºi cu  Duhul Sfânt. Aceasta este dogma vã întoarcã de pe drumul cel adevãrat 
mântuirii noastre, dogma credinþei care duce spre viaþã..
noastre ortodoxe. Pentru cel credincios,            “ Doamne Iisuse Hristoase , Cel 
Hristos este învierea ºi viaþa lui. ce ai pãtimit ºi ai înviat ca pe noi sã ne 

Treziþi-vã, sãltaþi de bucurie ºi mântuieºti, ajutã-ne sã sfârºim cu bine 
nu mai locuiþi printre morþi, nu-L mai zilele vieþii noastre, trãind în dreapta 
cãutaþi pe Hristos în mormânt, cãci El credinþã  ºi în sfânta pregãtire 
este viaþa noastrã, tãria ºi puterea sufleteascã ºi trupeascã, ca sã fim cu 
noastrã ºi El va învia ºi trupurile Tine nedespãrþiþi în Ceruri, în vecii 
noastre, spre a fi cu El în Împãrãþia vecilor ! “
Tatãlui, în fericirea cea veºnicã .                 Rãzvan Vodã, clasa a VIII-a

 Ar însemna sã avem o inimã      Icoane pictate de Alexandra Andrei
de piatrã, dacã nu am simþi ºi noi marea 
bucurie a Învierii, mai ales când vedem Cea mai tristã zi din istoria 
cã toate vietãþile ºi toatã natura sã se omenirii a fost ziua Rãstignirii 
bucure. Am fi vrednici de plâns, ca ºi Domnului, iar cea mai mare ºi mai 
rãstignitorii Lui Iisus care au plâns ºi  f ru  moasã  sã rbã toare ,  cea  mai  
s-au întristat când au auzit de Învierea înãlþãtoare zi a fost ZIUA ÎNVIERII 
Mântuitorului . DOMNULUI, ziua cea mai curatã a 
 Omenirea întreagã a trãit în bucuriei, ziua care a adus cele mai dulci 
curgerea veacurilor zile mari, zile de mângâieri în lume, ziua în care s-a 
bucurie, dar ºi zile de durere. Frumoasã sãvârºit cea mai mare minune. Din 
a fost ziua când a rãsãrit mai întâi minunea Învierii Domnului a izvorât 
soarele, mare a fost ziua când a fost atâta bucurie ºi mângâiere, atâta har ºi 
fãcut omul, când Adam a putut sã vadã mister ... 
pentru prima datã frumuseþile firii ºi sã  Un fior sufletesc m-a cuprins 
se închine puterii Lui Dumnezeu. Mare când am intrat în Sfântul Mormânt de la 
ºi însemnatã a fost ziua când Moise Ierusalim ºi am atins piatra pe care 
prorocul  s-a pogorât de pe munte cu îngerul a vestit Învierea Domnului. De  
Tablele Legii, cu poruncile Lui “ frica ºi bucurie mare “ spun 

HRISTOS A ÎNVIAT !
Motto: “ Ziua Învierii, sã ne luminãm, popoare, Paºtile Domnului , Paºtile. Cã din moarte la 

viaþã ºi de pe pãmânt la cer Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântãm cântare de 
biruinþã. “







































INFOPULS

Revista elevilor 
Colegiului Naþional de Informaticã

ISSN 2065 - 7854

Editura “Alfa”
CCD Neamþ

str. Petru Rareº, nr 24
cod 610119, Piatra Neamþ

Tel 0333 401 922
Fax 0233 223 885

Nr 12, anul VI, aprilie 2009


	coperta1
	Page 1

	coperta2
	Page 1

	pag1
	Page 1

	pag2
	Page 1

	pag3
	Page 1

	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8
	Page 1

	pag 9 televiziune infobrand curbe
	Page 1

	pag 10 chisinau curbe
	Page 1

	pag11
	pag12
	pag 13 superclasa curbe
	Page 1

	pag14
	pag 15 sport 2 curbe
	Page 1

	PAG 16 infocus curbe
	Page 1

	pag 17 infocus curbe
	Page 1

	pag 18 infocus curbe
	Page 1

	pag 19 corina curbe
	Page 1

	pag 20 andrada curbe
	Page 1

	pag 21 sezatoare curbe
	Page 1

	pag 22 HOGAS1 curbe
	Page 1

	pag 23 religie curbe
	Page 1

	pag 24 religie curbe
	Page 1

	pag 25 carte a 6 a curbe
	Page 1

	pag 26 alchimistul curbe
	Page 1

	pag 27 engleza curbe
	Page 1

	pag 28  franceza curbe
	Page 1

	pag 29 literatura1 curbe
	Page 1

	pag 30 literatura3 curbe
	Page 1

	pag 31 literatura2 curbe
	Page 1

	pag 32 literatura4 curbe
	Page 1

	pag 33 jurnal londra 1 curbe
	Page 1

	pag 34 jurnal londra 2 curbe
	Page 1

	PAG 35 jurnal grecia curbe 
	Page 1

	pag 36 jurnal spania curbe
	Page 1

	pag 37 artistul plastic nou curbe
	Page 1

	PAG 38 teatru curbe
	Page 1

	pag 39 sf valentin NOU CURBE
	Page 1

	pag 40 moda curbe
	Page 1

	coperta3
	Page 1

	coperta4
	Page 2


