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Parcul Natural Comana are aproximativ 25.000 ha, dintre care 9.600 ha de pădure
şi 1.200 de baltă, o faună impresionantă, cu nu mai puţin de 141 de specii de păsări,
dintre care 71 protejate internaţional, 19 specii de peşti, dintre care 5 protejate, 31 specii
de mamifere, dintre care 5 specii precum vidra sau pisica sălbatică sunt protejate prin
lege.Administraţia Parcului percepe o taxă de intrare de 3 lei, parcare 15 lei autoturism,
50 lei închiriere lotcă.

< GEOGRAFUL>
PRIMUL ZIAR DEDICAT GEOGRAFIEI DIN LICEU
Ziarul liceului nostru
LICEUL TEHNOLOGIC “ION BARBU” GIURGIU

În cadrul Parcului Comana au fost delimitate două rezervaţii floristice –
Rezervaţia Ştiintifică de Ghimpe “Oloaga-Grădinari” (250 ha) şi Rezervaţia
Ştiinţifică de Bujor “Padina Tătarului” (230 ha), precum şi Rezervaţia naturală
“Balta Comana” (1.200 ha), o adevărată “Deltă a Neajlovului”. Ghimpele este o plantă
mediteraneană ce creşte la baza copacilor, iar bujorul înfloreşte la Comana în a doua
jumatate a lui mai şi începutul lui iunie.

SECŢIUNI
 OPINIA MEA
 ASTĂZI E ZIUA TA !
 GEOGRAFIA LA SUPERLATIV !
 GHICITORI ȘI PERLE
 REBUS GEOGRAFIC
 BANCUL ZILEI

Turiştii interesaţi de turismul ecumenic pot admira Mănăstirea Comana,
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 INTERVIUL <GEOGRAFULUI> diletant
 PROMOVAREA TURISTICĂ A UNEI ZONE

ctitorită cu mai bine de 550 de ani în urmă de Vlad Tepes, rezidită de domnitorul Radu
Şerban la 1588, refăcută în 1701 de marele vornic Şerban Cantacuzino .

Prof.Colibăşanu Adela
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PROMOVAREA TURISTICĂ A UNEI ZONE
Comana, oaza de lângă Bucureşti

Localitatea Comana este o variantă simplă pentru cei care vor să scape puţin de
tumultul oraşului şi să se bucure de natură.Parcul Comana este cel mai mare parc natural
din Muntenia, având cea mai mare diversitate biologică din România după Delta Dunării.
De asemenea, studiile arată ca Parcul Natural Comana este a treia zonă umedă
importantă din sudul României, după Delta Dunării şi Balta Mică a Brăilei. Chiar la
intrarea în Parcul Natural Comana vă întâmpină un panou mare pe care sunt indicate
trasee amenajate de mountainbike, drumeţie sau echitaţie prin pădure, dar şi o variantă de
plimbare cu barca. Sunt zece trasee turistice marcate.

OPINIA MEA: GEOGRAFIA din timpurile noastre...
Schimb curgerea acum în plan intens
Geografia timpului-n faţă
Epoca mea e aici...
Diversitatea vastă şi măreaţă
Trecând prin timp însemnăm sub pas
A Universului abis
Dar totusi timpul...se revarsă
Pulsaţiile lui se pot simţi
Până şi-n iarba fâşâind sub coaste
Cu ele amestecate se aud
Pulsaţiile noastre furtunoase
Ştiam că-s tânăr, că iubesc adânc
A lumii ... creaţii diverse
Frumos e să zbori!Dar ce frumos!
E atunci când mergi spre steaua ce te-ndeamnă
Ne schimbăm tainic şi frumos
Geografia asta ne învaţă
Sunt mii de râuri care curg
Spre marea ,mare învolburată...

Este un loc ideal pentru picnic, plimbare prin pădure, mountainbike, pescuit
sportiv sau plimbări cu barca, turiştii putând alege locuri cunoscute în parc precum
Cabana “Fântâna cu Nuc” construită în 1889 în apropierea unui loc unde se bănuieste ca
ar fi fost ucis Vlad Tepes, Strâmba (La Anin) şi Măgura.

Neaţu Marinela Elena
Clasa a XII-a D
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INTERVIU CU DOMNUL INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATEISTORIE, GEOGRAFIE, SOCIO-UMANE
Domnul profesor: ADRIAN NICHITA

Astăzi e ziua ta!
Ce sărbătorim azi???

9 Mai , Ziua Europei
La mulţi ani!
Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa.
Sunt două date pentru sărbătorirea acestei zile: 5 mai pentru Consiliul Europei și respectiv, 9
mai pentru Uniunea Europeană (UE). Pentru UE, această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua
Schuman, comemorând declarația istorică a ministrului de externe francez, Robert Schuman.
Ziua Consiliului Europei reflectă propria înființare în 1949, în timp ce Uniunea Europeană
celebrează propunerea CECO în anul1950.
Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea şi
diversitatea în rândul europenilor.
Prof. Guşă Nina Cristiana

GHICITORI
Noaptea de-i senină
Dau multă lumină
Dar când astrul mare
Se ridică-n zare
Ziua se pitesc
Şi se odihnesc
(stelele)

Becu acesta uriaş
Pare puţin mai poznaş
Nu se arde niciodată
Luminând în lumea toată
(Soarele)

Reporter: Bună ziua, domnule inspector! Ne permiteţi să vă luăm un interviu pentru ziarul
nostru “Geograful”?
D-l Insp: Da, sigur!
Reporter: V-aţi dorit din copilărie să ajungeţi Inspector?
D-l Insp: Nu, răspunse dumnealui zâmbind uşor
Reporter: De ce aţi ales să fiţi profesor?
D-l Insp: Este o meserie frumoasă, dar şi o tradiţie de familie.
Reporter: Ce v-a îndrumat spre funcţia de inspector?
D-l Insp: Este un aspect de conjunctură, o provocare, dar şi datorită calităţilor profesionale.
Reporter: Dacă ar fi să daţi timpul în urmă, ati alege aceeaşi meserie?
D-l Insp: Da.
Reporter: De ce aţi ales sa fiţi profesor de istorie?
D-l Insp: Este o pasiune veche, “Istoria este cea mai frumoasă poveste.”.
Reporter: Ce model aţi ales în viaţă?
D-l Insp: Al părinţilor în primul rând şi al profesorilor mei în al doilea rând: Mihai Ioanaprofesoară de Limba Română; Stavarache Marian-profesor de logică şi Burlacu Dumitru.
Reporter: Ce persoană v-a sprijinit cel mai mult în deciziile pe care
le-aţi luat?
D-l Insp: Părinţii, iar mai târziu soţia.
Reporter: Ce părere aveţi despre generaţia actuală?
D-l Insp: Generaţia actuală este o generaţie care promite mult, cu multe posibilităţi, este o
generaţie de care depinde viitorul nostru, dar care întâmpină diverse piedici.
Reporter: Dacă am vrea să devenim cadru didactic ce sfaturi ne puteţi da?
D-l Insp: Perseverenţă, multă muncă, studiu şi dorinţă de auto-depăşire
Reporter: Ce fel de hobby-uri aveţi?
D-l Insp: Pictura, grafica, modelism, tehnica militara şi enigmele.
Reporter: Ce zona geografică preferaţi şi de ce?
D-l Insp: Drumeţiile ,pe munte, deoarece este mai relaxant.
Reporter: Dar istorică?
D-l Insp: Toată ţara este frumoasă.
Reporter: Ce pretuiţi cel mai mult în viaţă?
D-l Insp: Valorile umane, respectul, corectitudinea, cinstea şi munca.
Reporter: Care a fost cea mai mare satisfacţie a dvs.?
D-l Insp: Contribuţia la dezvoltarea elevilor.
Reporter: Vă multumim tare mult pentru interviul şi timpul acordat şi vă dorim multe
satisfacţii pe plan profesional în continuare!
D-l Insp: Vă multumesc, iar sfatul meu pentru voi, ca viitori reporteri este sa fiţi tot timpul
naturali, spontani, incisivi şi diplomaţi!

Ştedel Mădălin,clasa a X a E
Reporteri pentru voi: Toma Andra Georgiana
Vlada Daniela Cristina
Clasa: a IX-a A
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SĂ PROTEJĂM AERUL,PĂMÂNTUL ȘI APELE,MEDIUL!!!

GEOGRAFIA LA SUPERLATIV !
1. Cel mai vechi oraş locuit permanent al lumii,Ierihonul ,situat pe
teritoriul Palestinei de azi, cu o vechime de 11000 de ani
2. Primul animal al Pământului-viaţa a apărut în imensitatea
oceanelor iar primele organisme animale au fost bureţii
(spongieri)preistoric
Protectia mediului ambiant este deosebit de importantă pentru sănătatea
oamenilor.Eforturile oamenilor de știință și ale politicienilor din lumea întreagă sunt astfel
conjugate,în ideea de a păstra nealterate condițiile de mediu, lucru esențial pentru viata
noastră,a tuturor locuitorilor planetei. Este, de aceea, de datoria fiecărei țări, a fiecărei
comunități de a acţiona cu eficiență maximă și cu ținte precise pentru a proteja natura până în
cele mai mici amănunte pentru că de aceste eforturi depinde chiar viata noastră și a urmașilor
noștri. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes
acestui proces nociv. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare
om trebuie să-şi asume această responsabilitate.
Tocmai pentru a ocroti mediul, echipa judeţeană „Let’s Do It, Romania!” din Giurgiu,
împreună cu partenerul strategic Apele Romane- SGA Giurgiu, având alături echipele judeţene
ale Comisariatului Judeţean Garda de Mediu Giurgiu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Giurgiu şi CN APDF SA Giurgiu, a organizat joi, 5 iunie 2014, ora 11:00, de Ziua
Internaţională a Mediului, evenimentul “Porţi deschise la APDF” în portul Giurgiu, unde au
participat elevi si cadre didactice ( Ţîru Sorina,Mihalache Corina şi Guşă Cristiana) ale
Liceului Tehnologic“Ion Barbu”.

3. Una dintre cele 10 minuni ale lumii despre a căror existenţă nu
ştiai ,este Valea Florilor din Himalaya -India,patrimoniu UNESCO
,una dintre cele mai frumoase locuri de pe Pământ, datorită sutelor
de flori sălbatice având culori diferite,ce creează un spectacol ce îţi
taie respiraţia!

Aeroporturi





cea mai înaltă aterizare: Dhaulagiri
cel mai jos teren de aterizare: El Lisan
aeroportul internațional la cea mai mare altitudine: El Alto
aeroportul internațional la cea mai joasă altitudine: Aeroportul
Amsterdam Schiphol
Olteanu Liviu , clasa a X a E

Autor: prof.Mihalache Corina, Catedra :“Tehnologii”.
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ARITMOGRIF
Clasa a XII-a

REŞEDINŢE DE JUDEŢ
A
1.
2.
3.
4.

Marea Neagră este cel mai adânc ocean din Europa(2000
m).Pe fundul oceanului nu trăiesc viețuitoare.

5.
7.
8.
9.
10.

Dunărea este al doilea fluviu ca lungime și debit după Volga,
străbate 10 țări: Slovenia, Austria, Germania, Grecia, Turcia,
Slovacia, Cehia, Moldova, București și Giurgiu.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zona Munților Carpați cuprinde o fâșie de roci sentimentale.

18.
B

BANCUL ZILEI
 Părinţii îşi ceartă copilul şi-l pedepsesc că a luat nota 4 la geografie.
Tatăl: – Băi, noi am certat copilul ăsta că n-a ştiut unde-i Marocul, dar noi ştim?
Mama: – Nu ştim, dar nu poate fi departe. Am la muncă unul din Maroc şi vine cu
bicicleta…
 Culmea geografiei:

Să te joci cu Cercul Polar!!!
Să deschizi Porţile de Fier cu Cheile Bicazului.

Ştedel Mădălin,clasa a X a E

1. Oraş în V ţării traversat de Mureş.
2. Cel mai mare oraş din M-ţii Banatului, reşedinţa judeţului Caraş-Severin.
3. Oraş renumit pentru Uzina de autoturisme “Dacia”.
4. Cel mai important oraş din Podişul Sucevei.
5. Reşedinţa judeţului Teleorman.
6. Reşedinţa judeţului Dâmboviţa.
7. Oraş reşedinţă de judeţ, traversat de râul Olt, situat în Câmpia Română.
8. Reşedinţa judeţului Ilfov.
9. Judeţ care are reşedinţa la Focşani.
11.Reşedinţa judeţului Bihor.
12. Judeţ care are reşedinţa Drobeta-Turnu-Severin.
14. Oraş-reşedinţă de judeţ, situat în Subcarpaţii Getici, traversat de râul Jiu.
15. Oraş traversat de râul Bârlad, cu aceeaşi denumire ca judeţul a cărui reşedinţă este.
16. Reşedinţa judeţului Hunedoara.
17. Reşedinţa judeţului Prahova.
18. Reşedinţa judeţului Botoşani.

