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CHIMIA EXPLICĂ

De ce presărăm sare pe şosele când ninge ?

Apa îngheaţă la OºC
Atunci când plouă şi e frig, pe jos se formează un strat de
gheaţă: poleiul. Apa sărată nu îngheaţă la OºC ci la o temperatură
mai scăzută. Presărând sare pe şosele, împiedicăm formarea
poleiului. Din motive ecologice anumite ţări au interzis această
practică.

De ce pâinea şi brânza au găuri ?

Atât fabricarea pâinii cât şi a brânzei presupune folosirea
fermentaţiei, care în termeni chimici, este o reacţie chimică
declanşată în prezenţa drojdiei de zahăr. În timpul acestei reacţii,
zahărul conţinut în cocă se transformă
în
alcool şi în dioxid de carbon. În timpul
coacerii pâinii şi a unor brânzeturi,
alcoolul se evaporă dar bulele de dioxid
de
carbon rămân prinse în amestec. Bulele
de
dioxid de carbon sunt cele care
formează găurile.

De ce lasă avioanele urme pe cer ?

Puternicele
motoare
ale
avioanelor ard kerosene şi lasă în
urmă vapori de apă. La altitudinile
înalte la care zboară un avion,
temperaturile sunt foarte joase şi o
parte din aceşti vapori se transformă
imEdiat în gheaţă. Urmele albe pe
cere le vedem sunt deci cristale de
gheaţă. Ele dispar atunci când soarele topeşte aceste cristale.

PROF. MARIA SUPURAN

Ghicitori - pe teme de chimie

1. Sunt roşcat şi mă-nfior
Când curentul mă străbate,
Credeţi-mă nu-i uşor
Cu aşa sarcină în spate !
(Cuprul)

2. Dai un preţ ca să trăieşti
În deşert dac-o găseşti,
Faci în grabă chiar o groapă
Ca să dai de ceva …apă

3. Metal fiind, la cald el creşte
Tot timpul dă interviu
Lumea chiar îl preţuieşte
Şi îi spune “argint viu”.
(Mercur)

4. S-a plimbat prin iad oleacă
Timpul să şi-l mai petreacă
Şi-a venit ca să ne spună
Ce-Iiaceea o clorură.
(Azotat de argint)

5. Cunoscut ca “apă tare”
Însuşiri multiple are
Pe o piesă sau pe-o placă
El rugina o atacă
O fi vreun antibiotic ?
Sau o fi …..
(Acid azotic)

PROF. MARIA SUPURA

“ZIUA ARMATEI ROMÂNE”
Ziua Forţelor Armate
Române a fost sărbătorită
pentru prima dată la 2
octombrie 1951, iar din anul
1959 a fost stabilită ca zi
aniversară ziua de 25
octombrie. Devenită simbol
al tuturor bătăliilor şi eroilor
neamului românesc, data de
25 octombrie a rămas
întipărită
în
sufletele
românilor ca zi în care ţara
işi sărbătoreşte armata şi pe
cei care au fost în slujba ei.

Ziua Armatei este legată efectiv şi afectiv de Transilvania, leagănul genezei
şi evoluţiei istorice a poporului român, de obiectivele şi sentimentele Armatei
Române, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate,
independenţă, suveranitate, integritate teritorială.
prof. ANTON CLAUDIU

CURIOZITĂŢI DIN ISTORIE
Știați că tunelul cel mai vechi din lume a fost
construit de babilonieni pe sub fluviul Eufrat? El lega cele
două palate ale reginei Semiramida, avea o lungime de 1 km
şi o lăţime de 4 metri. Pereţii lui depăşeau o grosime de 3
metri.
Știați că 50.000 de manuscrise în limba Sanscrită,
scrise cu 2.000 de ani înainte de era noastră s-au păstrat până
în zilele noastre, deşi sunt scrise pe frunze de palmieri?
Aproape întreaga învăţătură indiană se păstrează pe aceste
manuscrise.
Manuscris în Limba Sanscrită
Știați că una din cele mai lungi rochii de gală a fost confecţionată cu ocazia încoronării
Ecaterinei a II-a a Rusiei, trena ei fiind lungă de 70 de metri, lată de 7 metri şi purtată de către
50 de paji? La ea au lucrat 112 croitori, 10 bijutieri iar pregătirile au durat 45 de zile.
Știați că babilonienii foloseau coloranţii naturali la vopsirea ţesăturilor şi a fibrelor
textile din care confecţionau museline, voaluri, broderii şi covoare ornamentale în toate culorile?
De asemenea, foarte multe reţete folosite acum 5.000 de ani, precum şi procedeele chimice ale
babilonienilor mai sunt valabile şi azi. Într-o singură sală a palatului lui Assurbanipal din Ninive
au fost descoperite peste 10.000 de astfel de reţete.
Știați că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, piloţii britanici aveau întotdeauna
asupra lor un pachet de cărţi de joc? Cărţile puteau fi muiate în apă şi apoi depliate. În acest fel,
ele deveneau hărţi geografice, care îi puteau ajuta să evadeze dacă erau capturaţi de trupele
germane.
Știați că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, hrana piloţilor britanici cuprindea
şi o anumită cantitate de dulceaţă de afine? Piloţii susţineau că vederea pe timp de noapte era
mult îmbunătăţită dacă mâncau astfel de dulceaţă înainte de zbor. Faptul a fost demonstrat însă şi
ştiinţific: într-adevăr, afinele conţin o substanţă cu influenţe benefice asupra ochilor.
Știați că înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în anuarul telefonic al New Yorkului figurau 22 de persoane cu numele Hitler? După război, în acelaşi anuar, nu mai apărea nici
una!
Știați că prima bombă lansată de avioanele Aliaţilor asupra Berlinului, în timpul celui deal Doilea Război Mondial, s-a prăbuşit asupra grădinii zoologice a oraşului și a ucis singurul
elefant din incintă?
Știați că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata americană a găsit un excelent cod
pentru transmiterea mesa jelor: în acest scop, era folosită limba tribului amerindian Navajo?
Știați că la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Ottawa, capitala Canadei,
a primit din partea prinţesei Juliana a Olandei 100.000 de bulbi de lalele? Prinţesa voia să le
mulţumească astfel canadienilor pentru protecţia acordată familiei regale olandeze în timpul
războiului și să aducă totodată un omagiu soldaţilor canadieni care contribuiseră la eliberarea
ţării sale.
Știați că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza penuriei de metal,
câştigătorii premiilor Oscar au primit statuete din... lemn?!

Știați că În secolul al XlV-lea, ciuma a ucis foarte mulţi oameni? În Anglia, s-a crezut
multă vreme că această boală este transmisă de pisici. Prin urmare, mii de pisici au fost ucise.
Ulterior, s-a dovedit însă că boala era, de fapt, transmisă de şobolani. Aşa că sărmanele pisici au
pierit degeaba...
În 1783, fraţii Montgolfier au efectuat primul zbor într-un balon cu aer cald. La
aterizare, balonul a fost distrus de locuitorii oraşului Lyon, care îl luaseră drept un monstru
extraterestru!
Știați că a existat un război care a durat doar 38 de minute? Acesta a fost declarat cel
mai scurt război din istorie şi a avut loc în 1896 între soldaţii britanici şi băştinaşii din insula
africană Zanzibar.
Știați că, pentru a îmbălsăma şi a mumifica un trup neînsufleţit, egiptenii lucrau
câteodată chiar şi 70 de zile la rând? Ei nu ştiau la ce anume servise creierul, aşa că îl scoteau
din cutia craniană pe nas, cu un cârlig. Cât despre fâşiile de pânză folosite la înfăşurarea trupului
unui defunct, acestea puteau atinge o lungime totală de aproximativ 2,5 km!
Știați că unei femei nobile din Egiptul antic nu i s-au organizat funeralii decât la mai
multe zile după deces, timp în care chipul i s-a ridat? Astfel, cei care trebuiau să o îmbălsămeze
n-au mai deplâns moartea unei femei frumoase.
Știați că la sfîrşitul secolului al XlX-lea, Egiptul ducea lipsă de cărbune și de lemn,
produse indispensabile pentru funcţionarea locomotivelor? Dar pentru că mumiile antice se
găseau din abundenţă, acestea au fost utilizate drept combustil.
Știați că toaleta cea mai veche din lume datează de acum 2.000 de ani şi a fost
descoperită de arheologi în mormântul unui împărat chinez? Este vorba de un fel de tron de mari
dimensiuni, dotat cu mânere, cu un scaun de WC şi un sistem de evacuare a apei. În prezent,
există chiar şi o zi mondială a toaletelor, sărbătorită în fiecare an pe 19 noiembrie! Dat fiind că
toaletele sunt frecventate, în medie, de 6 ori pe zi, adică de peste 2.000 de ori pe an, s-a
considerat că sunt îndeajuns de importante pentru a li se consacra o zi mondială!
Știați că Iulius Caesar avea deseori crize de
epilepsie, care se manifestau prin spasme violente?
Crezând însă că, în astfel de momente, Caesar intra în
legătură cu zeii, romanii l-au ales conducător al
imperiului.
Știați că, pentru a-l seduce pe Iulius Caesar,
Cleopatra regina Egiptului, i-a trimis într-o zi un cadou
cu totul neobişnuit: un covor în care era înfăşurat un alt
cadou - ea însăşi!? Caesar a fost impresionat de acest...
cadou şi s-a îndrăgostit de Cleopatra. Uneori, atunci
când îşi exercita atribuţiile de şef al statului, regina avea
şi straniul obicei de a purta... o barbă falsă!
Caius Iulius Caesar
Știați că în secolul al XVIII-Iea, femeile bogate din Anglia purtau peruci care măsurau
uneori chiar şi 1 m înălțime? Acestea erau pudrate cu făină și ornate cu păsări, cosuleţe cu
fructe, decoraţii de grădină sau machete de corăbii. Pentru a Ie face impermeabile, perucile erau
impregnate cu un strat de grăsime. Aceste imense accesorii reprezentau însă adevărate cuiburi de
insecte și chiar de... şoareci!

Știați că la sfârşitul secolului al XlX-Iea,
în Anolia exista o lege potrivit căreia un
automobil cu aburi nu trebuia să depăşească
viteza maximă 6 Km/h ? În plus, cineva trebuia
să meargă în faţa autovehiculului cu un steag
roşu în mână, ca să avertizeze pietonii.
Știați că în anul 400 î.Hr., în oraşul
grecesc Sparta trăiau mai mulţi sclavi decât
oameni liberi? În perioada apogeului său,
această cetate antică număra 25.000 de locuitori
și peste 1.300.000 de sclavi!
Știați că în anul 700 î.Hr., etruscii, un popor din Peninsula Italică, mergeau deja la
dentist? Dinţii anumitor mamifere erau piliţi şi
apoi fixaţi în gura persoanelor care îşi
pierduseră parţial dantura. Graţie noilor dinţi,
oamenii puteau mânca din nou cu uşurinţă.
Știați că în secolele XII-XIV, incaşii,
un popor din America de Sud, au creat un
mare imperiu? Deşi nu cunoşteau scrisul, ei au
inventat o metodă prin care să-şi amintească de
evenimentele importante și să țină evidenţa
cantităţilor de aur sau a numărului de locuitori.
Toate aceste date erau consemnate cu precizie
cu ajutorul unor noduri făcute pe nişte funii.
O parte din ruinele Spartei
Știați că regina Egiptului, Cleopatra, făcea parte dintr-o familie „blestemată"? Două
dintre surorile sale au fost asasinate fiindcă voiau să-şi detroneze tatăl iar cei doi fraţi ai săi, cu
care fusese căsătorită, au fost ucişi din ordinul său. În fine, Cleopatra s-a sinucis, lăsîndu-se
muşcată de un şarpe.
Știați că, pentru a-l seduce pe Iulius Caesar, Cleopatra regina Egiptului, i-a trimis într-o
zi un cadou cu totul neobişnuit: un covor în care era înfăşurat un alt cadou - ea însăşi!? Caesar a
fost plăcut surprins de acest cadou şi s-a îndrăgostit de Cleopatra.
Știați că, uneori, atunci când îşi exercita atribuţiile de şef al statului, regina Cleopatra
avea straniul obicei de a purta... o barbă falsă!?
Tiparniţa a fost inventată în secolul al XV-lea, în Europa Occidentală, de către germanul
Gutenberg. Pentru tipărirea unei Biblii în două volume, reprezentând un total de 1.248 de
pagini, el a trebuit să lucreze timp de trei ani la rând. Gutenberg a reuşit să imprime 200 de astfel
de volume, dintre care astăzi se mai păstrează doar 47. Din fericire, tipărirea cărţilor a devenit, în
zilele noastre, mult mai rapidă!
prof. ANTON CLAUDIU

Suntem şcolari

A
1. Geanta şcolarului
2. Locul unde stă şcolarul în bancă
3. Prima carte după care şcolarii învaţă
cititul şi scrisul în clasa I
4. Luna în care începe şcoala
5. „Serviciul” şcolarilor
6. Cum se mai numesc şcolarii?

1
2
3
4
5

De la A la B – Persoana care îndrumă
paşii şcolarilor în primele patru clase

6
B

După ce ai terminat, colorează
imaginea.

Anotimpul recoltelor
A
C
1
2
3
A
N

1.
2.
3.
4.
5.

Luna în care începe şcoala
Fructe în formă de ciorchini
Se îngălbenesc şi cad toamna
A doua lună de toamnă
Ultima lună de toamnă

4
5
M
A

B

După ce ai terminat, colorează imaginea.

De la A la B – Floare de toamnă

A, B, C...
A
1. Din ce este format alfabetul?
2. În ce sunt despărţite cuvintele: „casă”, „ta-blă”?
3. Din ce este formată o propoziţie?

1

2
3

B

După ce ai terminat, colorează imaginea.

De la A la B – Ce formează
totalitatea literelor dintr-o limbă,
aşezate într-o anumită ordine?

Ştiţi să socotiţi?
A
1

1.Cel mai mic număr par diferit de
0
4.Numărul care se scade se
numeşte...
5.Predecesorul numărului 1 este....
7. Succesorul numărului 6 este....
8. Rezultatul adunării se
numeşte....
De la A la B – Rezultatul scăderii
se numeşte.......

2
3
4
5
6
7
8

B

-

2.

=
-

3.

6. Câte flori sunt în imagine?

Colorează imaginea!

prof. pt. înv. primar
TUŞER GABRIELA
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“CUPA DE TOAMNĂ”

Prof. Ţop Mirela, Anton Claudiu

“SEARA BU-HU-HU”

Organizatori:
bibliotecar Ardelean Ciprian, înv. Ardelean Ioana

“ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE”

CONCURSUL “ORAŞUL DE LAPTE”

“VOLUNTARIATUL NE STĂ BINE”

Echipa de voluntari ai Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Chieşd,
coordonator înv. Gabriela Tuşer

“ZILELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SĂLĂJEAN”

Vizită la Biblioteca şcolii, Clasa a II-a B, înv. Ioana Ardelean

“Toamna”- lucrări literare, artistice; prof. Anton C., Morar S., Tuşer D.

Vizită la Biblioteca Comunală,
Clasa a IV-a A, înv. Tuşer Gabriela

Vizită la Muzeul Satului,
grupele de grădiniţă, educatoarele

Trucuri care ţin loc de medicamente
1. Scapati de durere de dinti fara sa deschideti gura!
Este de ajuns sa frecati o bucatica de gheata intre degetul mare si aratator. Terminatiile
nervoase care se afla in zona in forma de V a mainii stimuleaza o regiune din creier care
blocheaza receptionarea semnalelor de durere provenite de la fata si de la maini. Un studiu
canadian arata ca puteti incerca aceasta metoda si fara gheata, insa ar avea o eficienta cu 50%
mai scazuta.
2. Daca va racaie pe gat, scarpinati-va in ureche!
Cum nu puteti sa va scarpinati direct in gat, incercati sa rezolvati problema altfel - prin
ureche. Medicii ORL-isti explica: atunci cand sunt stimulati nervii care se afla in ureche, se
creeaza un act reflex in gat, care provoaca un spasm al muschiului. Acest spasm face ca
gadilatura sa dispara.
3. S-a descoperit leac contra fricii de injectii.
Cercetatorii germani au descoperit ca daca tusiti in timpul unei injectii nu va mai doare
atat de tare intepatura. De ce? Pentru ca acest truc produce o crestere brusca si temporara a
tensiunii in piept si in canalul spinal, inhiband structurile care conduc durerea la cordul spinal.
4. Cum sa stingeti arsurile la stomac.
Dormiti pe partea stanga, va sfatuiesc medicii gastroenterologi. Explicatia este simpla:
cand dormiti pe dreapta, stomacul se afla mai sus decat esofagul, permitand mancarii si acidului
sa alunece spre gat. Cand stati intinsi pe stanga, stomacul este mai jos decat esofagul si gravitatia
lucreaza in favoarea dumneavoastra.
5. Cum sa nu va mai curga sange din nas.
Cand eram mici si ne curgea sange din nas, eram pusi sa ne tinem cu 2 degete de nas si sa
ne intindem pe spate pana se oprea sangerarea. Cum altfel se mai poate rezolva aceasta problema
fara sa atrageti privirile indiscrete? Puneti o bucatica de bumbac pe gingia de sus, sub varful
buzei, si apasati cu putere pe bucata de material. "Sangele provine in special din partea anterioara
a septului. Apasand aici, veti opri sangerarea", apreciaza medicii.
6. Cum sa tineti inima in frau.
Nu o lasati sa o ia la galop! Daca simtiti ca aveti palpitatii si nu va stiti suferind de inima,
puteti incerca sa apasati usor carotida imediat sub mandibula. Veti stimula nervul vag si puteti
scadea frecventa batailor.
7. Preveniti miopia!
Miopia are rareori o cauza genetica, sustin oftalmologii. De obicei, poate avea drept
cauza prea mult timp petrecut in fata computerului. Asadar, ca sa nu aveti probleme, ar fi bine ca
de cateva ori pe zi sa inchideti ochii, incordati muschii, inspirati adanc si, dupa cateva secunde,
expirati si destindeti-va. Intinzandu-va si relaxandu-va bicepsii si glutealii puteti pacali muschii
involuntari, precum cei ai ochilor, sa se relaxeze.

8. Invatati sa va folositi urechile!
Daca stati de vorba cu cineva la o petrecre, unde este foarte mult zgomot, este bine sa-l
ascultati cu urechea dreapta. De ce nu cu stanga? Cercetatorii americani sunt de parere ca dreapta
va ajuta sa descifrati mai rapid un discurs. Daca veti incerca sa va dati seama ce melodie se aude
intr-o camera indepartata, folositi-o pe stanga. Este mai buna cand vine vorba sa capteze tonurile
muzicale.
9. Cum sa nu obositi repede cand alergati.
Daca sunteti asemeni majoritatii oamenilor, cand alergati, obisnuiti sa expirati atunci
cand puneti in pamant piciorul drept. In felul acesta nu faceti decat sa exercitati presiune asupra
ficatului (care se afla in partea dreapta), care apoi incepe sa va intepe. Cum sa scapati de aceasta
neplacuta senzatie? Simplu. Expirati atunci cand puneti in pamant piciorul stang.
APA.
*Ce face apa daca e bauta inainte de a manca si imediat dupa masa!*
Chinezii si japonezii beau ceai fierbinte in timpul mesei, nu apa rece. Poate e timpul sa
adoptam *obiceiul lor* la masa.
Pentru cei carora le place sa bea apa rece, acest articol li se adreseaza direct. Este frumos
sa bei un pahar cu apa rece dupa masa, dar apa rece solidifica hrana uleioasa pe care tocmai ai
inghitit-o. Va incetini digestia. Cand aceasta reactioneaza cu acidul, se va rupe si va fi absorbita
de *intestine* mai repede decat mancarea solida. Trece in intestine si foarte rapid se transforma
in grasime si duce la *cancer*. Este cel mai bine sa se bea supa fierbinte sau apa calda dupa
mancare.
Simptome comune de atac de cord.
Ar trebui sa stiti ca nu fiecare simptom de atac de cord este *durerea bratului stang*.
Atentie la dureri intense *in zona falcilor*. S-ar putea sa nu aveti niciodata prima *durere in
piept* in timpul atacului de cord. *Nausea* (ameteala) si *transpiratia intensa*sunt tot simptome
comune. 60% din cei care au atac de cord in timpul somnului nu se trezesc. Durerea la falci te
poate trezi din somnul adanc. Sa fim atenti. Cu cat stim mai mult, cu atat avem mai multe sanse
de supravietuire.

prof. pt. înv. primar Ardelean Ioana

FESTIVALUL JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI, EDIŢIA A II-A,
SECŢIUNEA TEATRU POPULAR
LOCUL II

COORDONATOR: TUŞER GABRIELA

“HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!”

DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ…

DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ…

