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 PROMOVAREA TURISTICĂ A UNEI ZONE

Giurgiu,o destinație urbană de vacanță

< GEOGRAFUL>
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 INTERVIUL <GEOGRAFULUI> diletant
 GEOGRAFI CELEBRII
 PROMOVAREA TURISTICĂ A UNEI ZONE

De strajă la mal de Dunăre,Giurgiu a străbătut mileniile unei istorii zbuciumate
pentru a se înfățișa astăzi în fața călătorului ca un oraș în plin avânt,care se redescoperă
cu fiecare zi mai interesant și mai interesat de propria-i devenire.Orașul,legat prin
întreaga sa activitate din trecut și prezent de Dunăre,se cere a fi valorificat și prin
obiectivele sale turistice,nu numai ca escală sau punct de plecare spre și dinspre
București.
Cetatea Giurgiului a străbătut veacurile înfruntând războaie distrugătoare,care iau năruit deseori zidurile,dar niciodata nu au reușit să îi îngenuncheze spiritual. Pe
teritoriul municipiului Giurgiu sunt multe locuri încărcate de istorie,ce transformă
această zonă a țării într-una de mare interes turistic.Majoritatea monumentelor și
vestigiilor sunt că o carte de istorie deschisă,ce vorbește de la sine atât despre trecutul
eroic al luptătorilor români pentru neatârnarea țării,cât și despre cultură de pe aceste
meleaguri.Podul Giurgiu-Ruse,Podul Bizetz sau cetatea medievala,Turnul
Ceasornicului,Casa de cultura”Ion Vinea”,Ateneul Roman”Nicolae Balanescu” sunt doar
câteva din cele mai reprezentative astfel de obiective.
Turnul cu ceas, situat în Piața Unirii din Giurgiu, datează din sec. XVIII, din
timpul ocupației otomane. În acea perioadă, turcii au construit din piatră un foișor cu o
înălțime de 22 de metri, pentru a putea supraveghea împrejurimile.După ce turcii au fost
alungați, această construcție a suferit câteva modificări și i s-a adăugat un ceasornic.
Turnul Ceasornicului a intrat
în reconsolidare la sfârșitul anului 2005, lucrările fiind terminate în 2007. Cu această
ocazie, ceasornicul a fost înlocuit cu unul nou, cel original aflându-se la muzeul de
istorie Teoharie Antonescu din orașul Giurgiu.
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este un pod pe schelet din oţel peste Dunăre, care a
fost inaugurat la 20 iunie 1954. Podul are 2,80 km lungime şi este singurul pod peste
Dunăre în secţiunea comună Bulgaria-România. Are două punţi, una pentru drum rutier
(două benzi) şi una pentru traficul feroviar, precum şi trotuare pentru pietoni si a fost
construit în doi ani şi jumătate.

Va urma…
pag.2 Adela
Prof. Colibășanu
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 GEOGRAFI CELEBRII

 OPINIA MEA
PROMISIUNE CĂTRE PĂMÂNT
Oh, bătrânul meu Pământ
Răbdător ai fost în toate
Tu, uşor uşor răbdând
Greşelile noastre toate

Simion Mehedinți - savantul geograf
Simion Mehedinți a fost părintele geografiei moderne în România,
pedagog creștin,profesor la Universitatea din București cât și director al
revistei “Convorbiri literare” între anii 1907-1923.
El se remarcă prin fundamentarea conceptelor geografice de bază,
conturate anterior asupra geografiei fizice și economice,merit pentru care este
considerat întemeietorul geografiei moderne românești.
"TERRA”,opera sa capitală,apare în anul 1930 și este o sinteză foarte
bine documentată,consacrată definirii obiectului și metodei geografiei având ca
principal scop perfecționarea acestei științe,prezentată într-o manieră critică și
personală.Simion Mehedinți scoate în evidență faptul că planeta noastră
reprezintă un complex de învelișuri concentrice "de o complexitate crescândă
- ca formă, compoziții și mișcare - de la atmosferă până la biosferă."
Opera sa se remarcă prin:
 Simion Mehedinți - "Opere alese" - Ed. Științifică, București;
 Simion Mehedinți - "Creștinismul românesc" – Fundația Anastasia,
București 1995;
 Simion Mehedinți - "Pentru Biserica Noastră" – București 1911;
 Simion Mehedinți - " Parabole și învățături din Evanghelie" -Ed. Sofia
București 2002;
 Simion Mehedinți - "Discursuri, conferințe" - vol. 1 si II - Ed. Terra
Focșani 2000-2001.

Încercăm să nu poluăm
Pe tine noi tinerii să te curăţăm
Să ne fie mereu bine
Cât supravieţuim pe tine!
Tu cu milă şi îndurare
Nu ne-ntoarce spatele,
Şi mai ai un pic răbdare
Până apune Soarele...
Căci atunci noi î-ţi PROMITEM
Protejarea ta
Atitudine vom lua
Spre purificarea ta
Oamenii promit ocrotire, conservare
Şi cât mai puţină poluare
Ajutându-te pe tine
Ne va fi şi noua bine!
Elev: Cojocaru Stelian Ştefan
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 INTERVIUL <GEOGRAFULUI> diletant


GHICITORI

Interviu cu doamna director a Liceului Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu

1.Lemn îţi dă după dorinţă,
În desişul ei se pierde
Orice urmă, orice fiinţă,
Şi- i numită ”aur verde”.

2.E ca o oglindă lină
Vremea când este senină.
Însă tare- i înspumată
Pe furtună, şi- agitată.

3.Cine- n baltă e regină
Iar în sat e rogojină?

4.Cine- n lume- şi face cale
Numai- n locul unde- i vale?

5.Cât un orăşel de mare,
Lunecă mereu pe mare.
Valuri vin cu gânduri rele
Nici că- i pasă lui de ele.

6.E semeţ, e mândru tare,
Poartă turme de mioare,
Baba iarnă- i dă mantie
De zăpadă timpurie.

7.Pământ tânăr, românesc,
Mi- este drag să te privesc.
Plin de ostroave şi grinduri,
Bogat în păsări, peşti şi prunduri.

8.Vine- n grabă de la munte
Peste râuri, făcând punte,
Şi a prins, spunând poveşti,
Flori de gheaţă pe fereşti.

(pădurea, marea, papura, râul, vaporul, muntele, delta, iarna)

Reporter: Bună ziua, doamnă Director, suntem de la ziarul "Geograful", aţi dori să ne acordaţi un scurt
interviu?
D-na Director: Cu mare plăcere.
Reporter: Cum va numiţi?
D-na Director:Mariana Sonea.
Reporter: De ce aţi ales această meserie?
D-na Director:Pentru că am făcut sport de performanţă, am fost vice campioană. Am făcut liceul
electrotehnic, iar mai apoi facultatea de educaţie fizică.
Reporter: De când profesaţi în acest liceu?
D-na Director:Din anul 1988.
Reporter: Cum s-a schimbat viaţa dumneavoastră ca profesor de sport de când aţi devenit director?
D-na Director:Am mai fost director în 2002-2006. Am activităţi mai dense. Acord mai puţin timp
familiei.
Reporter: Ce altă meserie aţi mai fi dorit să abordaţi?
D-na Director:Mi-am dorit foarte mult să fiu inginer electronist.
Reporter: Ce recomandări le faceţi elevilor care fac sport de performanţă?
D-na Director:Să-şi păstreze regimul adecvat unui sportiv. Să nu neglijeze şcoala, să le facă pe amândouă
în paralel.
Reporter: Ce argumente le aduceţi elevilor care nu practică niciun sport?
D-na Director:O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Starea de sănătate a intelectului uman.
Reporter: V-aţi schimbat autoritatea faţă de elevi?
D-na Director:Încerc să nu. Nu cred că reuşesc, pentru că o funcţie schimbă omul. Sunt alte cerinţe. Mă
interesează ce fac elevii, să nu absenteze.
Reporter: Ce hobby-uri aveţi în afară de sport?
D-na Director:Muzică sinfonica, cititul şi şofatul.
Reporter: Aţi putea să ne spuneţi 3 calităţi şi 3 defecte ale dumneavoastră?
D-na Director:Defecte: când intuiesc ceva nu îl las pe celălalt să-şi termine propoziţia, uneori îmi susţin
punctul de vedere prea mult, poate acord credibilitate prea mare.
Calităţi: exigentă mai întâi cu mine şi după cu cei din jurul meu, sunt conştiincioasă şi perseverentă.
Reporter: Ve mulţumim pentru timpul şi răspunsurile acordate şi vă dorim succes şi multe realizări pe plan
profesional!
D-na Director:Va mulţumesc, de asemenea şi vouă!

Reporteri pentru voi:

Toma Andra Georgiana
Vlada Daniela Cristina Georgiana
Clasa a X-a A
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SĂ TRĂIM FRUMOS ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS
Cine ne asigură condiţiile necesare vieţii dar însă depinde de noi dacă dorim să
folosim aceste elemente esenţiale cât mai util ? - Mediul înconjurător.
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă
interes acestui proces nociv. Convingerea că această problemă este doar a
specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât este şi de
gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om
trebuie să-şi asume această responsabilitate.
Activități extrașcolare și de bune practici derulate de liceul nostru.
5 IUNIE –ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI

Plantarea brăduţilor în curtea şcolii
Let’s Do It, Danube!” și-a propus curățarea malurilor Dunării chiar de Ziua
Internațională a fluviului, pe 29 iunie 2014. Astfel că la această acţiune au
participat profesori şi elevi ai liceului nostru,ca voluntari.

Echipa de voluntari
Profesor Mihalache Corina
(Protecţia Consumatorului şi a Mediului)
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GEOGRAFIA LA SUPERLATIV !
ŞTIAŢI CĂ...
 MERCUR este cea mai apropiată planetă de Soare, singura planetă fără
atmosferă şi prezintă gheaţă la poli;
 VENUS este considerată sora geamănă a Pământului pentru ca amândouă
au cam aceeaşi mărime, densitate şi volum;
 Fenomenul de flux-reflux este datorat forţelor gravitaţionale dintre
Pământ şi Lună?
 Soarele reprezintă 99,86% din masa totală a întregului Sistem Solar?
 Cel mai mare cutremur, ca magnitudine, înregistrat vreodată a avut loc în
1960 în Chile? Cutremurul a avut magnitudinea de 9.5 gradeşsi este urmat
în acest top de către cutremurul care a avut loc în 2004, în vestul coastei
de nord a Sumatrei, cu 9.3 grade magnitudine. Ambele cutremure au fost
urmate de câte un tsunami devastator;
 DUNĂREA este singurul fluviu din Europa care curge de la Vest la Est?
Majoritatea apelor curgătoare au un curs Nord-Sud. Un alt râu important
cu un curs asemănător din Europa este Râul Po (Italia, 652 km) iar în
lume mai există alte câteva exemple: Yangtze (6.385 km, China, al treilea
ca lungime din lume şi cel mai mare din Asia) sau Narmada (1.312 km,
India
 aproximativ 800 de km din lungimea Munţilor Carpaţi se desfăşoarş în
România? Totodată, Munţii Carpaţi acoperă 2/3 din suprafaţa ţării
noastre;
 la adăncimi de peste 200 de metri, apa Mării Negre nu mai conţine oxigen
iar temperatura apei înregistrează o valoare constantă de 9 grade Celsius?
Din această cauză, la adâncimi mari, singurele specii existente sunt
bacteriile anaerobe.
 apa acoperă aproximativ 71% din suprafaţa pământului? Cea mai mare
parte a apei de pe glob se găseşte în oceane (97.2%), urmate de
gheţari/calote glaciare/etc (1.8%) în timp ce 0.9% se găseşte în subteran iar
0.001% sub formă de vapori. Apa “dulce”, utilizată de majoritatea
organismelor de pe Terra, reprezintă doar 0.02% din totalul apei de pe
Terra şi se găseşte în râuri, lacuri etc.
elev: Stroe Robert,cls. a XI a B
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ARITMOGRIF
A
1.
2.
3.
4.









RESURSE NEREGENERABILE= resursele care nu apar de mai multe ori în mediu;
CENTRALĂ EOLIANĂ = centrală cu ajutorul căreia se regenerează curentul electric;
DEZVOLTARE DURABILĂ= care durează,adică se dezvoltă greu;
EXEMPLE DE RESURSE REGENERABILE: sticla, plasticul …
Dezavantajele folosirii combustibililor fosili în industrie: mersul pe glob, cu bicicleta,datul cu
săniuţa,jocul de fotbal şi competiţii;
CAPITALA SERBIEI: BELARUS????
CAPITALA SUEDIEI: TOCHEOLM
CAPITALA POLONIEI: BRAŞOVIA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B

12.
13.
14.
15.

BANCUL ZILEI
1. La ora de geografie, profesoara îl scoate pe unul dintre elevi în faţa clasei să îi arate Italia pe
hartă. Elevul desigur nepregătit nu ştie să arate această ţară. Atunci profesoara îl întreabă:
- Ce ştii despre Italia?
- Are formă de cizmă!
- Ce fel de cizmă? Întreabă profesoara.
Stă elevul se gândeşte el, se mai gândeşte puţin şi iată vine răspunsul mult aşteptat:
- De piele!☺
2.
-

-Alo ! Vladimir?
Da
Îti amintesti ce ne-a dat ieri la geografie?
Câte un 3!☺

3. – Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună dar identică cu cea a colegului tău de bancă.
- Ce concluzie să trag?
- Ca şi a lui este foarte bună!☺
4. Câte continente sunt întreabă profesoara de geografie?
- 5
- Numără-le
- 1,2,3,4,5.☺☻☺

16.
B

1. Continentul nostru.
2. Corpurile cereşti care gravitează pe o orbită proprie în jurul planetelor.
3. Satelitul natural al Pământului.
4. Clima din S şi SE Asiei, sub influenţa musonilor.
5. Învelişul de sol.
6. Învelişul de scoarţă terestră.
7. Gazul cu cea mai mare pondere în atmosferă (78%).
9. Cel mai mare ocean ca suprafaţă şi adâncime.
10. “Aparatul” a cărui funcţionare are ca rezultat ieşirea magmei la suprafaţă.
12. Distanţa măsurată în grade, de la Ecuator până la punctul respectiv.
13. Învelişul de apă.
14. Învelişul de aer.
15. Totalitatea vieţuitoarelor.
16. A treia planetă de la Soare.
Pe coloana A-B veţi descoperi o altă denumire a planetei noastre.
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CONCURS ȘCOLAR
9 MAI- ZIUA EUROPEI,ZIUA ROMÂNIEI
ȘI A UNIUNII EUROPENE
La 9 mai 2015 se împlinesc 138 de ani de când România și-a câștigat
Independența,totodată s-a făcut primul pas pentru realizarea U.E. și ziua
Victoriei de către Uniunea Sovietică, după înfrângerea Germaniei naziste în
anul 1945
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Excursie tematică la Comana în Parcul de aventură,19 iunie 2015
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ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE A TROFEULUI „CEL MAI ISCUSIT BUCĂTAR
EUROPEAN”,cls. a IX a D
Explorarea rezervaţiei ştiinţifice, a deltei şi a elementelor protejate prin lege
(bujorul românesc, ghimpele etc. ).
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Mircea cel Bătrân şi Cetatea Giurgiu

Le mur des «Je t’aime« - un hymne à l’amour entre les peuples
Combien de langues sont parlées dans le monde? On ne le sait pas avec précision. Il pourrait y en avoir
jusqu’à 6 000, mais certaines langues sont parlées plus que d’autres. On considère qu’actuellement le hindi et
l’anglais sont parlés chacun par 400 millions de personnes. Plus d’un milliard de Chinois pratiquent une langue
qui a les mêmes caractères, mais dont la prononciation change. Parmi les langues les plus parlées, on trouve
aussi le russe (280 millions), l’espagnol (250 millions), le bengali (160 millions), le japonais (125 millions), le
français (105 millions).
À Paris, au square des Abesses, Le mur des ”Je t’aime” est un hymne au plurilinguisme. Oeuvre
imaginée par Frédéric Baron et Claire Kito, ce mur est un lieu où les gens se rencontrent par milliers au nom de
l’amour, le plus beau sentiment qui ennoblit l’esprit humain.
En 311 langues, parlées dans les 185 états membres de l’ONU, les artistes ont gravé sur une grande
plaque de 40 m² formée de 511 carreaux la même déclaration d’amour, ”Je t’aime!”.
Les éclats de couleurs rouges sur la fresque sont les morceaux d’un coeur brisé, symbole d’une humanité
qui se déchire et que le mur tend à rassembler pour former un cœur parfaitement composé. Ce monument
insolite, dédié à l’amour, est érigé dans un square sur la butte Montmartre, dans un petit jardin de la Place (le
Square Jehan Rictus). Il y triomphe depuis octobre 2000 comme un véritable monument à la gloire de l’amour et
de la paix entre les peuples.
Dans un monde marqué par la violence, dominé par l’individualisme, les murs, comme les frontières, ont
généralement pour fonction de diviser les hommes, de séparer les peuples, de se protéger de l’autre. LE MUR
DES ”JE T’AIME” sera au contraire, un trait d’union entre les hommes, un lieu de réconciliation, un miroir
qui renvoie une image de paix universelle.

Professeur Ţîru Sorina,
Lycée Technologique ”Ion Barbu”, Giurgiu

Sper ca toţi românii,cu atât mai mult giurgiuvenii să ştie măcar fragmentar nemuritoarele
versuri eminesciene ale celei de-a III-a Satire (Scrisoarea a III a) prin care poetul naţional a dăltuit
un material mai durabil decât bronzul cea mai impunătoare statuie a unui domnitor
român,considerat de locuitorii oraşului Giurgiu, “adevăratul ctitor” la data de 23 septembrie
1403,atunci când Mircea cel Bătrân reînnoieşte tratatul de alianţă cu regele Poloniei Vladislav
Sagello, unde se specifică în final că “scrise sunt aceste lucruri în cetatea noastră Giurgiu”.
Documentul reprezintă astfel prima atestare oficială a oraşului nostru ce a jucat cu această ocazie
rolul de capitală itinerantă a domnitorului.
Alegerea locului pentru construirea cetăţii de piatră de la Giurgiu,fiind una dintre cele mai
mari din Ţara Românească (fapt consemnat şi de către cronicarul turc SUKRULAH, care o pune
alături de SAAKGI-ISACCEA şi YENI-SALE-ENISALA din Dobrogea-cetăţi care au fost
cucerite în urma expediţiei militare din anul 1415 sau 1416 de către sultanul MEHMET I
CELEBI), a fost determinată de întâlnirea în această zonă a trei mari drumuri comerciale: Drumul
Giurgiului sau Calea Giurgiului,Drumul Brăilei şi Dunărea.Această cale terestră a avut o
însemnătate deosebită,pentru circulaţia mărfurilor şi siguranţa acestora, s-au ridicat fortificaţii
precum:posturi de pază ,locuri de adăpost pentru călători şi pentru mărfuri, aşa cum a fost, lângă
Giurgiu, cetatea de pământ de la Frăteşti.
Cetatea Giurgiu a jucat un rol commercial, a controlat unul din cele mai importante vaduri
ale Dunării, a fost punct vamal, sediu de garnizoana militară şi de reşedinţă a domnitorului Mircea
cel Bătrân.
Iniţial a fost construită pe o mică insulă a canalului Cama, pentru ca după construirea
digului în secolul al XX-lea să devină peninsulă, uşor ridicată deasupra terenurilor înconjurătoare,
oferind posibilitatea unei observaţii a traficului dunărean şi rutier.
Prof. Miloșescu Aurica

