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                  Mihai Peia,
         Elev cls a V-a

Istoria Mercedes Benz 

Numele Mercedes Benz vine de la fata domnului Benz. La început, domnul Benz a proiectat o 
mașină cu numele fetei lui. Era o mașină foarte slabă ca putere. Mașinile au avansat, prin anii 1980, erau 
deja motoare V4 de 2,2 litri, produse de Mercedes Benz. Majoritatea modelelor aveau tracțiune pe 
roțile din față. Până în anul 2000 au apărut modelele 4X4 Jeep, cum ar fi GL și ML (nume de modele), 
iar acestea aveau motoare V6 iar ML aveau motoare cu 5 cilindri în linie. În present cel mai bun model 
de Mercedes Benz este S class. S-urile au motoare de la V6 diesel până la V12 supraalimentat.

Majoritatea S 
class-urilor sunt 4X4. 
Este cea mai sigură și 
luxoasă, dar și puternică 
clasă. În prezent cel 
mai bun model S class 
este S66 AM6 V12. Are 
motor V12, capacitate 
6,7 litri, adică 6700 
cm3, tracțiune pe roțile 
din spate. Motorul are 
peste 500 cp. După 
părerea mea, în prezent 
Mercedes Benz este cea 
mai sigură și cea mai 
performantă mașină. 
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             Cosmin Vîlceanu,
        Profesor Matematică

Numărul de aur

Dacă împărțim un segment astfel încât raportul dintre segmentul întreg şi partea mai mare să fie 
egal cu raportul dintre partea mai mare şi partea mai mică, obținem proporția de aur.

Din această proporție rezultă că este soluția pozitivă a ecuației
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care este numit numărul de aur.
              Inversul lui este
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numit de asemenea număr de aur.
             Între numerele celebre , ,eπ Φ  are loc relația simplă
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Dreptunghiul de aur

Dacă vom trasa în interiorul său un pătrat cu latura AC, dreptunghiul rămas alături (EBDF) este tot 
unul “de aur” - şi aşa mai departe.
Prin punctele obținute prin această construcție trece curba numită spirală logaritmică, unicul tip de 
spirală care nu-şi modifică forma pe măsură ce creşte.

Această spirală poate fi regăsită în multe aspecte ale omului, ale naturii, ale Cosmosului

Spirala logaritmică a unei cochilii de melc. Spirala logaritmică vizibilă în forma urechii

 

   
Dreptunghiul de aur aplicat în realizarea logourilor respectiv în pictură.
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Copilul Berbec 

    Copilul nascut sub semnul 
Berbecului trebuie sa simta ca 
primeste intreaga ta atentie, 
cu orice pret! Din punctul sau 
de vedere, copilul este seful si 
considera ca nu ai niciun drept 
sa il ignori. O data ce a inceput 
sa creasca, tacticile sale prin care 

va cere atentie vor deveni din ce in ce mai rafinate. 
De la tanguieli sau plansete, va incepe, cu varsta, 
sa bata in masa cu lingurita sau furculita, doar, 
doar il bagi si pe el in seama si-i asculti dorintele.

Copilul Taur

In primul si in primul rand, un 
copil Taur face numai ce vrea 
si nu vei obtine niciun rezultat 
daca il obligi sa realizeze ceva 
impotriva vointei lui. De fiecare data cand vei 
incerca sa faci asta, va adopta aceeasi atitudine 
ca a unui taur care nu vrea sa se miste. Forteaza-l 
putin si vei auzi imediat acel mormait care ii 
arata nemultumirea. Pe langa atitudinea lui de 
incapatanare, personalitatea copilului Taur este 
foarte placuta. El va fi intotdeauna bucalat si foarte 
adorabil si va avea nevoie de multa afectiune. Cu 
cat il imbratisezi mai mult, cu atat va fi mai fericit. 

Copilul Gemeni 

A avea un copil nascut in 
zodia Gemeni este ca si cand 
ai fi in priza tot timpul. Vei 
fi intotdeauna in picioare, 
incercand sa tii pasul cu el. In 
momentul in care va incepe 

sa mearga, ar fi bine sa iti pui pantofii de jogging. 
Nu il obliga sa stea intr-un singur loc ca intr-un 
tarc, pentru ca il vei face foarte nefericit. Copilului 
Gemeni este un explorator si un cautator, iar daca 

ii vei impune prea multe restrictii, acest lucru i-ar 
putea impiedica dezvoltarea emotionala. Copilul 
Gemeni este o zodie de aer si ca toate zodiile de 
aer are nevoie sa fie tot timpul in miscare. 

Copilul Rac 

Esti mandru de copilul tau Rac? 
Daca da, atunci este bine sa te 
obisnuiesti cu faptul ca trece 
de la o stare extrema la alta 

foarte usor, uneori in cateva ore. Copilul nascut 
in aceasta zodie are un spirit de observatie foarte 
dezvoltat si tot ce vede i se va intipari in minte 
pentru totdeauna. Este foarte emotiv si traieste 
intr-o lume a lui, ceea ce il poate face uneori 
sa fie singur. Fata lui va reflecta mereu emotii 
nenumarate, pe care, uneori, nu le poti intelege. 
Mediul de acasa poate afecta foarte tare un copil 
Rac. 

Copilul Leu 

Copilului Leu ii place sa 
conduca oriunde s-ar afla: in 
casa, pe terenul de joaca sau 
in clasa. El trebuie sa fie lider in toate jocurile de 
copii pentru ca altfel se va imbufna. Totul trebuie 
sa se desfasoare asa cum vrea el si atata timp cat 
se va intampla acest lucru, el va ramane senin, 
bucuros, strengar si fericit. In momentul in care 
este fortat sa faca altfel, fie se va lupta ca un leu 
furios, fie se va retrage descurajat ca un leu ranit. 
Este intotdeauna plin de entuziasm si de idei 
stralucite si este mai bine sa il sustii 

Copilul Fecioara 

Un copil nascut in aceasta 
perioada este, de obicei, mai 
tacut si mai linistit decat ceilalti. In 
acelasi timp, este foarte atent, rapid si prompt. 
Un copil Fecioara va fi foarte pretentios la 
mancare si ar fi bine sa nu incerci sa il hranesti cu 
ceva ce nu ii place. Altfel, mancarea va ajunge pe 
podea, pe masa sau va ramane in farfurie, dar nu 
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Horoscop

va ajunge niciodata in stomacul lui. Cu exceptia 
acestui lucru, el va fi un copil foarte incantator, 
fara prea multe toane. Principalele trasaturi de 
personalitate ale unui copil nascut in aceasta 
zodie sunt curatenia si indemanarea, asa ca nu va 
trebui sa alergi dupa el sa isi faca curat in camera.

Copilul Balanta 

De obicei, primul 
comentariu pe care il fac 
oamenii la vederea unui 
copil Balanta este “Ce copil 
dragut!” Privirea lui dulce, 
obrajii bucalati si zambetul lui dragut vor castiga, 
cu siguranta, inimile celor din jurul lui. Este, de 
asemenea, un copil calm si linistit si nu il vei gasi 
niciodata tipand fara motiv. 

Copilul Scorpion 

Copilul Scorpion va avea un trup mai rezistent 
decat ceilalti copii, iar acest lucru 
il va ajuta sa isi sustina vointa lui 
puternica. El nu se va juca sau 
nu va lua niciodata parte la o 
competitie doar de dragul de a 
participa, ci cu scopul de a castiga 

si nu va face niciun fel de compromisuri in acest 
sens. Ar putea accepta sa piarda la un moment 
dat, dar doar pentru a gasi alte modalitati prin 
care sa isi asugure victoria. Asa ca este mai bine 
sa te pregatesti sa il descumpanesti de fiecare 
data.

Copilul Sagetator 

Un copil Sagetator va fi 
prietenos de la o varsta foarte 
frageda. Il vei vedea facand cu 
mana oamenilor, dorindu-si sa 
fie iubit pentru ceea ce este. 
Inima lui micuta va fi franta daca cineva nu-i va 
raspunde la sentimente. Unui copil Sagetator nu-i 
va placea niciodata sa fie singur, nici cand doarme. 
Se va simti comfortabil printre oameni care rad, 
vorbesc si se joaca cu el.

Copilul Capricorn 

Copilul Capricorn are 
maturitatea sa fie mai presus de 
varsta lui. El poate, uneori, sa te 
faca de rusine daca incerci sa i te 
adresezi ca unui bebelus. Chiar 
din copilarie el va fi ambitios si hotarat in tot ceea 
ce face. El nu este unul care sa se supere, dar isi va 
arata dezaprobarea sau inconvenienta cu aceeasi 
forta. Dupa ce mesajul lui ti-a fost transmis, el 
asteapta raspunsul tau. In caz ca spui « Nu », 
va accepta acest raspuns daca nu e un lucru 
important. Cu toate acestea, el va fi rabdator si 
te va determina, in timp, sa ii faci pe plac.

Copilul Varsator 

Un copil Varsator este un fel 
de puzzle pentru parintii lui. El 
este sensibil, un fel de piatra 
pretioasa, putin cam subred, 
ingenios si impulsiv, toate in 
acelasi timp. Oricum, viitorul lui 
depinde foarte mult de modul 
cum ii cizelezi personalitatea. 

Nu incerca sa-ti fortezi opiniile pe un copil 
Varsator; el se va opune cu vehementa. Da-i 
putin timp si lasa-l sa gandeasca singur; va gasi 
probabil solutia ta corecta si o va accepta la final. 

Copilul Pesti 

Traieste intr-o lume a viselor unde 
sunt elfi, zane si copacei magici. 
Este putin diferit de alti copii, nu 
tipa niciodata, nu striga sau nu se 
supara pentru ca sa obtina ceva. El are o alta 
tactica ascunsa: te va fermeca astfel incat sa fii 
de acord cu ceea ce vrea. Chiar si cand va creste, 
aspectul copilaros, visator al personalitatii sale 
nu va disparea. Lumea plasmuirilor il va atrage 
intotdeauna. Ori de cate ori faci ceva important, 
creeaza-i o atmosfera miraculoasa in jurul lui. 
Foloseste jucarii moi, papusi, baloane...
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                  Anca Sârbu,
             Profesor Arts & Crafts

Pentru că la baza filosofiei școlii noastre stă arta și rolul acesteia în educație, semestrul acesta 
am înființat un nou club optional, dedicate artiștilor OGIS. Această minunată initiațiativă îi aparține 
doamnei profesoare Anca Sârbu care îi coordonează pe elevi, învățându-i cum să aplice cele mai 
interesante tehnici pentru a realiza mici opere de artă.

 

lucrarile elevilor ogis
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CERCETĂŞIA,
DE LA ÎNCEPUTURI
PÂNĂ ÎN PREZENT

        Aida Panait,
            Profesor Istorie

Fondatorul acestei mişcări, Lordul Baden Powell, s-a născut la 
Londra în 1857. După terminarea şcolii, Baden Powell alege cariera 
militară. Pleacă în India în 1876 unde câştigă cel mai râvnit trofeu 
printre ofițerii britanici, faimosul „Kadir Cup“ (vânătoare de mistreți 
cu o lance lungă).

Cercetăşia a fost fondată de către tinerii care au răspuns 
ideilor şi idealurilor formulate în lucrarea “Scouting for Boys”, scrisă 
de Baden Powell în 1908. Ideea inițială nu a fost aceea de a crea o 
organizație pentru tineret, ci mai degrabă de a promova nişte idei 
pentru educarea caracterului aşa-zis “de cercetaş” – pe care apoi, 
organizații deja existente (ca Boys Brigade, spre exemplu), să le preia 
şi să le adapteze programului propriu.

Cercetășia este educație pentru viață - completează, în educația tânărului, rolul familiei și școlii și 
dezvoltă cunoașterea de sine, necesitatea de a căuta noul, de a participa, de a explora, de a descoperi, 
de a făuri, de a ajuta. Putem sublinia că este distracție cu un scop- prin recreere și aventură, cercetășia 
îsi atinge obiectivul său de a facilita dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală, socială si spirituală a tinerilor. 
Este o mişcare internațională - există organizații scout în peste 216 de țări si teritorii numărând peste 
31 de milioane de cercetasi în întreaga lume.

Cercetășia este un mod de viață care se bazează pe cele trei principii ale sale:
- principiul spiritual - implicarea în căutarea valorilor spirituale, a vieții dincolo de lumea materială;
- principiul social - participarea la dezvoltarea societății respectând demnitatea celorlalți și 

integritatea lumii;
- principiul personal - dezvoltarea responsabilității personale și stimularea dorinței de exprimare 

a acesteia.

Un cuvânt pentru Școala Altfel

În săptămâna Şcoala Altfel am dedicat o zi cercetăşiei, pentru a avea posibilitatea să 
experimentăm şi acest tip de educație non-formală cu sprijinul  Organizației Naționale Cercetaşii 
României, reprezentate de directorul executiv, Elena Petrea.

Considerăm că educația non-formală în general, şi pedagogia cercetăşească, în special, contribuie 
în mod esențial la dezvoltarea unui spirit practic şi de inițiativă, de care are nevoie orice tânăr pe 
parcursul dezvoltării sale. Voluntariatul şi independența sunt trăsături benefice pentru orice individ, 
iar cercetăşia îi educă pe tinerii în formare în spiritul acestor capacități. Tinerii care deprind abilitățile 

sc. altfel pag. 
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traiului în armonie cu natura şi cu comunitatea 
au şanse maxime de a deveni adulți responsabili, 
implicați şi creativi.

Copiii noștri au avut parte de distracție şi 
momente speciale, ce ne ajută să ne cunoaştem 
mai bine, să ne dăm seama că fiecare persoană 
este deosebită şi împreună formăm o echipă. 

Prin această activitate am cunoscut 
princiipiile cercetăşeşti, pe care le salutăm şi le 
susținem, cum ar fi:

A avea încredere în tine şi în alții; A te 
educa pentru a fi util tuturor; A învăța pentru a 
putea ajuta; A face tot ce-ți stă în putere;  A nu te 
descuraja, a nu te da bătut; a crede.

 Cercetaşul este „loial, de încredere, 
săritor, prietenos, politicos, bun, ascultător, 
econom, vesel, curajos, pur, credincios”. Nu e 
un portret al tânărului ideal, e unul realizabil. Un 
cercetaş nu e un om perfect, e doar un om care... 
se străduieşte, alături de alții, să lase lumea „puțin 
mai bună decât a găsit-o”.

de inlocuit 
poze



ISTORIA BUCUREȘTIULUI
- Călătorie în trecut -

                  Aida Panait,
               Profesor Istorie
Dorind să dezvoltăm spiritul istoric al 

elevilor noştri ne-am decis ca în săptămâna 
Şcoala Altfel să călătorim în veacurile trecute 
ale Bucureştiului. Sprijiniți de Organizația 
UrbanScouts am aflat poveşti cu domni şi domnițe 
ale Micului Paris şi legenda întemeierii, care spune 
că Bucurestiul a fost fondat de un boier pe nume 
Bucur. Conform unei alte variante mai probabila, 
Bucurestiul a fost întemeiat de catre Mircea cel 
Batrân la sfârsit de secol XIV.

Am sa fac o scurtă prezentare a Bucurestiului 
de altă dată.

În primul rând să începem cu cofetăriile 
din acea perioadă.Singura care a rezistat până 
in zilele noastre este Casa Capşa.Cofetăriile de 
lux de pe Calea Victoriei erau Capşa,Fialkovsky 
şi Giovanni.

Obiceiul era ca toată lumea din elită să vină 
vara să ia înghețată la Capşa.Cucoanele stăteau 
in trăsuri înşirate de-a lungul trotuarului şi erau 
servite acolo iar la mese stăteau tinerii civili sau 
ofițerii care admirau acea expoziție de femei 
tinere.

Teatrele erau si ele o atracție.În Bucuresti 
, la început nu erau iarna decât două teatre 
româneşti:Teatrul Național şi sala Bossel dar şi 
opera italiană.

Teatrul Național îi era inchiriat lui Pascaly 
deoarece Societatea Dramatică nu exista încă.
Pascaly juca melodramele sale sforăitoare dar 
publicului îi placea genul.

Aş vrea să închei această călătorie imaginară 
prin Bucureştiul vechi cu unul din tipurile 
bucureştene specifice epocii.Acesta ar fi Cilibi 
Moise care era vânzător evreu de mărunțisuri.Ca 
orice vânzător ambulant nu avea un loc stabil de 
vânzare.Iată cateva exemple de cum işi făcea el 

reclamă articolelor pe care dorea să le vândă : 
‘’Doi lei perechea de mănuşi!În altă parte dați 4 
lei şi se rup în două săptămâni!La mine dați doi lei 
şi le luați rupte gata!’’ sau : ‘’ Un leu ciorapul,un 
leu ciorapul! Pe al doilea îl dau gratis!’’

București - Calea Victoriei (sus) și Palatul Justiției ( jos)

București - Șoseaua Kiseleff

un ceas vechi pe fundal orologiu


