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Jurnalul Săptămânii Altfel
Noi, elevii clasei a V-a H ne-am
bucurat din plin de Săptămâna Altfel.
În prima zi, luni, am decis ca
împreună cu doamna dirigintă să
participăm la un proiect foarte
interesant numit „Junior Achievement”.
Ne-am împărțit în grupe de câte 7 copii

Clasa a V-a H - proiecte pentru „JA in a Day”
și am așternut pe hârtie ideile despre
afacerea ideală. Chiar dacă am avut idei
diferite și câteodată nu ne-am putut pune
de acord, ne-am dus „misiunea” până la
capăt.
A urmat apoi un moment în care am
stat cu sufletul la gură, așteptând notele
date de juriul format din doamna

bibliotecară Toader Carmen, doamna
profesoară de biologie, Mincă Veronica, și
doamna director adjunct, Tudor Ana Maria.

Am primit premii în funcție de locurile
pe care le-am obținut.
În urma acestei zile, mai presus de
premii, am rămas cu o experiență de
neuitat!
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Joi, pe 1 noiembrie, am ieșit pentru a doua oară cu doamna dirigintă. Am vizitat Salina
Ocnele Mari, aflată în Râmnicu Vâlcea, în partea central-sudică a României. Zona de vizitare
este amenajată la 225 de metri față de nivelul mării și se întinde pe o suprafață de 10000 de
metri pătrați. Parcul turistic al Salinei Ocnele Mari are o biserică, un muzeu, un restaurant,
magazine de
suveniruri, baruri,
un teren de
fotbal, unul de
baschet, unul de
tenis, mese de
biliard, locuri de
joacă pentru copii.
Până acolo, am
mers cu autocarul
timp de
aproximativ 4 ore,
vreme în care am
mai împărtășit
experiențe și
Clasa a V-a H la Salina Ocnele Mari

taine. La întoarcere,
doamna dirigintă ne-a
făcut o surpriză și ne-a
lăsat să mâncăm la Mc
Donald’s.
A fost o zi superbă,
dintr-o săptămână de
neuitat!

Vineri, însă, am stat în clasă și am făcut matematică distractivă, care ne-a ajutat să
înțelegem mai bine lecțiile.
În urma acestei săptămâni am rămas cu amintiri deosebite pe care nu le vom uita niciodată!
Maria Szilagyi, Ana Codrea, Maria Codrea – clasa a V-a H
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Magie în laboratorul
de chimie

obții un balon uriaș pe care îl poți ține în mână. În
schimb, când îl pui în picături, se formează mici
sfere. Și tot senzațional a fost când ni s-a arătat

Anul acesta, în „Săptămâna Școala
Altfel”, clasa noastră a vizitat Facultatea
de Chimie, împreună cu doamna
dirigintă Monica Corbuș și doamna
profesoară Carmen Podar. Aici am
asistat la experimente pe cât de simple,
pe atât de interesante. Am observat
cum diferite substanțe își schimbă
proprietățile când sunt supuse unor
anumite condiții de temperatură sau

cum poți face un obiect cu ajutorul
unei imprimante 3D. Mașinăria știe
cum arată obiectul și, cu ajutorul unei
substanțe mai vâscoase, de o anumită
culoare, face astfel încât să rezulte
ceva asemănător cu schița pe care o
setezi. După aceea, substanța se
solidifică și se obține obiectul dorit.
Nu ne-am oprit aici și călătoria în

umiditate. Am văzut cum un gel
dintr-o eprubetă poate trece din
lichid în solid și invers, în
momentul în care eprubeta este
scufundată în apă fierbinte și
mai apoi în apă rece. La fel și
dacă pui un anume tip de plastic
în apă rece și apoi în apă
fierbinte. Mai apoi am văzut
cum particulele își măresc
Clasa a VII-a C în laboratoarele Facultății de Chimie Aplicată
volumul după ce sunt puse
într-un vas cu apă. Să nu râdeți,
lumea chimiei a continuat! Am putut merge
era vorba despre un material folosit la îngrijirea
într-un laborator plin cu ustensilele necesare
celor mici, mai precis în scutecele pentru nou
experimentelor, cum ar fi pahare Berzelius,
născuți, care absoarbe umiditatea.
eprubete cu halon, cu fund rotund, baghete,
De asemenea, dacă folosești alginat de sodiu și
baloane Wurtz și multe altele, cu care tocmai
clorură de calciu și le amesteci cu apă, în două
făcusem cunoștință la orele de chimie. Au urmat
boluri, vezi cum obții două substanțe diferite. Am
experimente ca decantarea, filtrarea sau
văzut ceva spectaculos, care a plăcut tuturor: să
distilarea, fenomene din viața de zi cu zi. Pentru
pui alginat de sodiu direct în clorura de calciu și să
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decantare, este nevoie de 2 pahare Berzelius, de o
baghetă și de două substanțe, una solidă și una
lichidă, care sunt puse în cele două pahare.
Substanța lichidă se scurge pe baghetă în
paharul cu substanța solidă, pentru că densitatea

solidului este mai mare decât cea a lichidului și
este insolubil în lichid. Pentru filtrare este nevoie
de un suport cu inel, pâlnie de filtrare, pahar
Berzelius, filtru și baghetă. Acest experiment este
un amestec solid-lichid cu densități apropiate sau
densitate a solidului mai mică decât a lichidului.
Ca și la decantare, scurgi lichidul pe baghetă, dar,
de data aceasta, printr-un filtru care filtrează
substanța lichidă care iese pe partea cealaltă
într-un pahar Berzelius. Pentru distilare, este
nevoie de un balon Wurtz, suporturi universale cu
cleme, sită metalică, sursă de încălzire (cu gaz),
termometru, refrigerent și vas de colectare.
Distilarea se folosește pentru un amestec
lichid-lichid care se bazează
pe condensarea –
vaporizarea lichidelor
(consecutivă). În balonul
Wurtz, susținut de un
suport cu clemă deasupra
unei surse de încălzire, este
apă și alcool. Avem nevoie
de termometru pentru a
vedea când ajunge la
78 grade C și începe
distilarea alcoolului.
Acestea sunt printre
primele secrete ale chimiei,
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materie despre care am învățat altfel în
Săptămâna... Altfel.
Daria Marinescu—clasa a VII-a C
Era o zi însorită a unui început de
toamnă. În jur de ora 8 dimineața,
doamna noastră dirigintă și doamna
profesoară de chimie ne însoțesc într-o
călătorie în lumea științei, la
Facultatea de Chimie din București.
Urma o zi plină de aventuri. Așteptând
ghizii, mi-am luat o clipă să mă uit
împrejurul facultății. Majoritatea
blocurilor erau clădiri vechi, dar tot
admirabile. Deoarece eram un grup
destul de mare, iar cele două clădiri în
care trebuia să mergem cu toții nu
erau foarte spațioase, ne-am despărțit
în două grupuri. În primul laborator în care am
fost, un om de știință ne-a prezentat 2
experimente: în primul, doamna a adăugat o
substanță lichidă de culoare albastră într-un pahar
Berzelius umplut cu apă care a acționat ca și apa
cu uleiul, acestea nu s-au amestecat, iar peste
puțin timp, această substanță s-a transformat întrun corp cu textură gelatinoasă. În al doilea,
persona care făcea experimentul a tăiat un
pampers, din acesta ieșind o grămadă de firimituri
de culoare albă. Folosind un pahar Berzelius plin
cu apă, aceasta a pus câteva dintre firimituri în
apă, iar ele absorbeau apa încet, astfel putând să
își mărească dimensiunile.

Mai târziu, am mers în
cea de-a doua cameră,
unde ne aștepta o
imprimantă 3D. Acolo,
domnul respectiv a setat
imprimanta să construiască
un breloc pe care scria
numele unui coleg de-al
nostru: Mircea. Acest
experiment a durat câteva
minute, timp în care
domnul ne detalia cum
funcționează această
imprimantă și ce a mai
creat.

Urmărind funcţionarea
imprimantei 3D

Mircea și Maria au primit brelocuri
realizate la imprimanta 3D

Este timpul să schimbăm locurile cu celălalt
grup. Am intrat într-o încăpere mai veche, unde se
aflau ustensile de laborator. Acolo erau mai multe
separări de substanțe dintr-un amestec ca cel
lichid-lichid (ca ustensile au fost folosite: o pâlnie
de separare, un pahar Berzelius și un suport
universal cu inel); distilarea (ustensile folosite:
suporturi universale cu cleme, balon Wurtz, sită
metalică, sursă de încălzire, termometru,
refrigerent și vas de conectare) ; și cristalizarea
(ustensile utilizate: trepied, sită metalică, capsulă
și sursă de încălzire).
După o mică pauză de mâncare la patiseria de
lângă Universitate, am pornit iar la drum, spre
școală.
Aceasta a fost o experiență de neuitat, din care
clar am învățat multe, dar într-un mod amuzant și
diferit!
Raluca Istriţeanu – clasa a VII-a C

În cadrul activităților din săptămâna „Școala
Altfel” am vizitat împreună cu întreaga clasă și
câțiva dintre profesorii noștri „Facultatea de
Chimie Aplicată". Dintre toate experimentele
efectuate, o imprimantă 3D mi-a captat atenția.
Persoana care ne-a prezentat imprimanta i-a
realizat colegei noastre, Maria, un breloc. Timpul
de confecționare al acestuia a fost de circa 14
minute, iar rezultatul a fost unul pe măsura
așteptărilor. Pe breloc era inscripționat numele ei
cu galben, pe fond negru.
În opinia mea, imprimantele 3D reprezintă o
tehnologie revoluționară - acestea sunt deja
folosite în domeniul medicinei pentru tipărirea de
țesut uman și chiar de organe (de exemplu șolduri
artificiale), fiind foarte utile.
Ruxandra Săndulache – clasa a VII-a C
Fotografii realizate de: Daria Marinescu, Raluca
Istrițeanu , Ruxandra Săndulache - VII C
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Sâmbătă, 17 noiembrie 2018 s-a dat naștere unei noi ,,Păduri de stejari Mic și Ecologist”. Acesta
a fost un proiect în care ne-am întâlnit cu natura, aerul curat, prietenii și faptele bune.
Încă din luna
octombrie, ne-am
înscris în acest proiect
de plantare de
copăcei.
Conform sfaturilor
specialiștilor
silvicultori, plantarea
s-a stabilit la o dată
cât mai târzie pentru
că era mult prea cald.
Fotografii cu elevii claselor a VI-a A, B, D, la activitatea de
plantare de copăcei—Pădurea Pustnicul, noiembrie 2018
De la aceștia, am aflat că plantarea
se poate face după ce frunzele
copacilor au căzut, după ce se
înregistrează câteva zile și nopți cu
temperaturi sub zero grade, după
ce copăceii au intrat cumva „în
hibernare”.
Așa că, pentru a avea o pădure
sănătoasă, durabilă, cu care să ne
mândrim și pe care să o îngrijim cu
tot dragul ne-am întâlnit în
dimineața zilei de sâmbătă, 17 noiembrie, o zi friguroasă și puțin
umedă în apropierea școlii, de unde am plecat copii, profesori și
părinți spre locul de plantare. Deși ne era frig, eram bucuroși și
curioși pentru ce
urma să se
întâmple.
Am ajuns la
Pustnicul, unde
am mers prin
pădurea cu
copacii golași
călcând frunzele
uscate care
foșneau sub
atingerea
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tălpilor. Surprinzător, nu ne mai era frig, devenisem mai vorbăreți și mai vioi, bucurându-ne de
aerul curat.
Mare ne-a fost uimirea să găsim acolo încă alte zeci de copii și părinți de la alte școli. Locul se
transformase dintr-unul liniștit, într-unul foarte animat și plin de energie și veselie.
Ajunși acolo unde urma să plantăm copăceii, ne-am luat cazmale, am luat puieții, am fost
informați unde anume trebuia să plantăm și am aflat care erau regulile pentru plantare. Regulile
erau simple: făceam gropi adânci, puneam puietul și apoi astupam.
A fost interesant să vedem că pe fiecare rând se plantau altfel de puieți: stejar, frasin, sânger.
Era o plăcere să vezi atât de mulți oameni cum muncesc în același spirit și cum copăceii sunt înălțați
cu crenguțele spre cer. Copiii își ajutau părinții sau invers.
În toată această vâltoare a muncii și a veseliei, se luau mici pauze în care se făceau poze, se
mâncau sandwich-uri și se îndulceau copiii cu bomboane. Plantarea a fost atât de plăcută, încât nu
ne-am dat seama când au trecut cele aproximativ două ore.
Am terminat de plantat toți copăceii și am plecat spre locul unde lăsasem mașinile. Pe drum, am
mai povestit despre cât de interesantă a fost această acțiune și ne-am dus fiecare spre casă cu
satisfacția că am împlinit o misiune, cea a realizării unei acțiuni frumoase în sprijinul naturii.
Ioana Preda—clasa a VI-a B

În luna noiembrie a acestui an, am avut plăcerea să
particip împreună cu unii colegi din clasă și din școală la
continuarea proiectului „Mic si Ecologist", organizat de
Asociația „Familie Sănătoasă", un proiect frumos, un
proiect care are ca scop reîmpădurirea unor terenuri și

care și-a propus să nu se oprească decât
atunci când: „Un Milion de Copăcei vor
reîmpăduri România."
Nu am putut sta deoparte la o astfel de
activitate, așa că m-am înscris pe listele
Micilor Voluntari Verzi, deoarece susțin
dreptul nostru, al tuturor, la un aer
proaspăt și curat, la sănătate. M-a încântat
ideea acestei campanii: „Noi suntem părinții
pădurilor de mâine!", ca fiecare copăcel să
poarte numele copilului care l-a sădit și
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astfel toți copăceii vor avea câte un „părinte" care să-i îngrijească și să-i ocrotească la fel ca într-o
familie adevărată.
În ziua stabilită, împreună cu profesorii și părinții noștri, ne-am deplasat în zona PustnicuBrănești-Ilfov, pentru a da naștere unei noi păduri. Am plantat copăcei din speciile: stejar, cer și
sânger. A fost un prilej de muncă, de fapte bune, dar și de veselie și de voie bună.
Să vă spun cum m-am simțit? FERICIT!!!
„Copiii înverzesc România!"
David Vișan – clasa a VI-a D

Era 17 noiembrie, afară erau 5 grade, dar
asta nu ne-a împiedicat să mergem la plantat
de copăcei în cadrul unei ample mișcări
ecologiste care se ocupă de câțiva ani de

reîmpădurirea țării! Zeci de copii, unii însoțiți de
părinți, alături de profesori inimoși, Coroian Lidia,
Oncete Simina, Olteanu Oana, Giușcă Simona,
ne-am îndreptat spre pădurea Pustnicu.
45 de minute de mers cu mașina și o surpriză:
mai să nu găsim loc de parcare! Zeci, sute de mașini
ajunseseră înainte cu alți copii iubitori de natură.
Sigur că nu prea știam încotro s-o luăm, dar
ne-am luat după sutele de persoane care primiseră
deja indiciile necesare și am mers... și am mers... și
ghiciți ce? Am tot mers! Drum lung printre copaci
tomnatici, am pășit pe pământul moale acoperit de
frunze obosite de-atâta vară... Am ajuns într-un
luminiș unde rândurile pe care trebuia să plantăm
copăceii erau deja marcate cu sfori, iar în capul
fiecărui rând era o pancartă cu numele tipului de copac ce urma să fie plantat. Noi am pus Sânger și
Cer, o rudă a stejarului, așa cum aveam să aflăm...
Vă spun sincer că eu de sânger și de cer nu am mai auzit până acum, dar sunt nerăbdător să trec
peste 20 de ani pe acolo și să îl văd pe „Fane” al meu mare și frumos! Pentru că nu toată lumea
care s-a înscris a venit, am pus tot noi și alți copăcei decât ne fuseseră inițial repartizați! Asta
înseamnă ca am sporit în fapte bune! Și cum am muncit cu spor, nici nu am mai simțit frigul!
Eram toți fericiți, pentru că ni se părea că am reparat noi acolo unde alții, mai mari, au stricat.
Acum pot să zic mândru... SUNT TATĂ DE COPĂCEL!!!
David Hriţcu – clasa a VI-a A
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Logica matematică în… miracolele naturii
Cine a fost Fibonacci?
֎ Leonardo Fibonacci a fost un matematician italian considerat drept „cel mai talentat
matematician din Occidentul Evului Mediu”.
֎ Leonardo Fibonacci s-a născut în jurul anului 1170, tatăl lui fiind Gugliemo Fibonacci, un
negustor italian înstărit. În tinerețe, Leonardo obișnuia să călătorească cu tatăl său pentru a-l ajuta
și astfel el a învățat limba arabă și despre sistemul de numărare arab.
֎ Recunoscând că aritmetica cu ajutorul cifrelor arabe este mai simplă și mai eficientă decât cea
cu cifrele romane, Fibonacci a călătorit prin mai toate țările de pe țărmul Mării Mediterane pentru
a studia cu profesori de seamă de origine araba, din acele vremuri. Făcea cunoștință și cu algebra.
֎ Leonardo s-a întors din călătoriile sale în jurul anului 1200. În 1202, la vârsta de 32 de ani, el a
publicat ceea ce a învățat în Liber Abaci (Cartea lui Abacus sau Cartea de calcul) și astfel a introdus
cifrele arabe în Europa.

Fotografii cu
posterele
realizate de
elevii clasei
a V-a C
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Şirul lui Fibonacci
֎Șirul a luat naștere prin ideea lui Fibonacci de a determina o mulțime de numere naturale în care
fiecare termen este egal cu suma celor doi termeni precedenți.
֎Acesta are o infinitate de termeni.
֎Dacă șirul începe cu numărul 1, atunci primii zece termeni sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
Problema propusă la un
concurs de matematică a fost
celebra „Problemă a iepuraşilor
lui Fibonacci”.
Un om are o pereche de iepuri,
un mascul și o femelă. Se
consideră că în fiecare lună,
fiecare pereche de iepuri dă
naștere unei noi perechi de iepuri,
dar o pereche nouă poate da
naștere unei alte perechi din a
doua lună. Să se afle câte perechi de iepuri vor fi după n luni.
Se presupune că iepurii din experiment nu mor niciodată și că femela dă naștere întotdeauna
unei perechi (un mascul și o femelă).
Noi am calculat la ora de matematică câte perechi de iepuri ar fi după 12 luni.

Șirul începe
cu valorile
F(1)=0
F(2)=1
F(3)=1
Începând cu cel
de-al patrulea
termen,
valorile se
calculează astfel:
F(4)=F(3)+F(2)=1+1=2
F(5)=F(4)+F(3)=2+1=3
F(6)=F(5)+F(4)=3+2=5
……………………..
F(n)=F(n-1)+F(n-2)
Folosind această formulă,
am calculat în Excel valorile
primilor 89 de termeni ai
șirului. Am observat că
termenul 55 are ordinul zecilor de miliarde, iar termenul 89 are ordinul 1018 .
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Natura şi şirul lui Fibonacci
֎ Șirul lui Fibonacci este una din miliardele și miliardele de taine ale creației. Șirul lui Fibonacci este
una dintre cheile prin care noi oamenii deschidem seiful ascuns al legilor care stau la baza întregului
Univers. Privind în jur, vă puteți imagina că plantele cresc la întâmplare. Însă nu este așa. Ele se
dezvoltă după anumite „legi” precise ale naturii, acestea fiind bazate pe șir, sau, mai bine zis, șirul
pe acestea. Este o provocare să găsești plante care respectă acest șir.
֎ Am răspuns și noi acestei provocări și iată ce am descoperit în lumea florilor.
Floare cu o petală
(anthurium)

Floare cu 5 petale (orhideea)

Floare cu 13 petale (cineraria)
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Floare cu 2 petale (Commelina
communis, are 2 petale albastre ca
două urechi de șoricel)

Floare cu 5 petale croșetată de
Iarina… cu ajutorul bunicii

Floare cu 21 petale
(cârciumăreasa)

Floare cu 3 petale
(tradescantia)

Floare cu 8 petale
(floare de câmp)

Floare cu 34 petale
(floarea soarelui)

•Primul turn:1 piesă lego ⇒ h=1 cm
•Al II-lea turn: 1 piesă lego ⇒ h=1 cm
•Al III-lea turn: 2 piese lego ⇒ h=2 cm
•Al IV-lea turn: 3 piese lego ⇒ h=3 cm
•Al V-lea turn: 5 piese lego ⇒ h=5 cm
•Al VI-lea turn: 8 piese lego ⇒ h=8 cm
•Al VII-lea turn: 13 piese lego ⇒ h=13 cm
•Al VIII-lea turn: 21 piese lego ⇒ h=21 cm
•Al IX-lea turn: 34 piese lego ⇒ h=34 cm
•Al X-lea turn: 55 piese lego ⇒ h=55 cm
•Al XI-lea turn: 89 piese lego ⇒ h=89 cm
Avem deja suficiente
piese. Să nu exagerăm!

Alexandru și Mihnea
jucându-se cu cărţile
create pentru jocul
„Fibonacci”. Trebuie să
respecte regulile propuse
de Alexandru.
Oare cine va câștiga?

Turnuri din lego
construite de
Alexandru Pleșa
clasa a V-a C

Folosim cărți de joc cu cifre de la 0 la 9, câte cinci din fiecare cifră, plus încă trei cartonașe cu
numărul 13 și 2 cartonașe cu numărul 21, în total 55 cartonașe.
Se împart câte 5 cărți de joc fiecărui participant.
Dacă un jucător are un număr Fibonacci pe carte sau dacă poate forma un număr Fibonacci
prin alăturarea cifrelor de pe cărțile de joc, atunci acesta va așeza cărțile respective jos,
(aceste cărți se exclud din joc) va nota numărul de puncte (numărul Fibonacci găsit) și va lua atâtea
cărți noi, câte a folosit. Se pot forma cu ajutorul cifrelor de la 0 la 9 numere „Fibonacci”, de cel
mult 5 cifre.
Dacă un jucător nu poate forma niciun număr din șirul lui Fibonacci, atunci poate pune o
carte jos (cu fața în sus) și trage alta din pachetul rămas. Cartea dată jos poate fi folosită de
orice jucător dacă îi
este necesară, cu
condiția să dea altă
carte jos.
După ce se
termină cărțile,
se calculează punctajul
fiecărui jucător și cel
care are cele mai
multe puncte câștigă.

31

Spirala lui Fibonacci
֎ Șirul lui Fibonacci poate fi reprezentat și geometric într-o multitudine de feluri. Puteți vedea o
reprezentare geometrică simplă, ușor de înțeles chiar și pentru cei mai puțin familiari cu legile matematicii.
֎ Am desenat un dreptunghi cu lungimea de 144 u.m. și lățimea de 89 u.m. În interiorul acestuia desenăm
un pătrat care să aibă latura exact cât lățimea (de 89). În acest moment s-au format două figuri mai mici: un
pătrat cu latura de 89 și un dreptunghi cu lungimea de 89 și lățimea de 55 (144-89). În interiorul acestuia,
desenăm un pătrat care să aibă latura exact cât lățimea (55). În acest moment s-au format iar două figuri mai
mici: un pătrat cu latura de 55 și un dreptunghi cu lungimea de 55 și lățimea de 34 (89-55).
֎ Repetăm procedeul până când ajungem să desenăm ultimul pătrat care va avea latura exact de 1 u.m. și
care va forma în cealaltă parte tot un pătrat de 1 u.m.

Unde regăsim spirala în natură?
La conul de brad

La Floarea Soarelui

La cochilia melcului
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La galaxie

La uraganul Bill

Desenul de pe fundal este realizat de
Maya Ionescu, din clasa a V-a C

Iată o galaxie imaginară în care
stelele sunt poziționate pe
spirala lui Fibonacci, iar
numărul stelelor de aceeași
mărime și culoare este un
termen al șirului Fibonacci.
(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…)

Spirala Fibonacci este laitmotivul
desenelor realizate cu ajutorul
simetriei, rotației și asemănării.
Se obțin astfel frumoase modele
decorative numite mandale.
Iată câteva din modelele realizate
de elevii clasei a VII-a C
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Pentru a crea un joc cu labirint am început întâi cu
reprezentarea unor puncte într-un sistem de coordonate.
Am pornit din punctul A (originea sistemului)
A(0;0) și B(1;0) ⇒ AB = 1 u.m.
B(1;0) și C(1;1) ⇒ BC = 1 u.m.
C(1;1) și D(-1;1) ⇒ CD = 2 u.m.
D(-1;1) și E(-1;-2) ⇒ DE = 3 u.m.
……………………………………………..
M(-64;-104) și N(169;-104) ⇒MN = 233 u.m.
După cum se observă și din imaginea captură a
reprezentării realizate cu programul GeoGebra, lungimile
segmentelor desenate reprezintă numere din șirul
Fibonacci.

Din două spirale mari Fibonacci (cu segmentul cel mai mare de 89 unități) și 11 spirale mici (cu
segmentul cel mai mare de 21 unități) am realizat un labirint Fibonacci.
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Putem formula două provocări:
1. Pornind din punctul A să se găsească traseul până la punctul B sau invers.
2. Pornind din punctul A sau B să se găsească traseul spre ieșire

Fotografia de pe fundal este din excursia cu elevii clasei a VII-a C la Salina Ocnele Mari

Elevii clasei a V-a C au construit
labirintului Fibonacci din piese Lego

Labirintul e gata!
Robo-insectele
intră în acțiune!

Care va reuși să găsească în
cel mai scurt timp drumul
spre ieșire?
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Pentru proiectul de matematică, câțiva elevi ai
clasei a VII-a C au făcut o mică expediție în
parcul de lângă școală, Parcul A. I. Cuza. Au
adunat frunze, rămurele și conuri de brad
căzute pe aleile parcului. Materialele puse la
dispoziție de natură, într-o frumoasă zi de
toamnă, au fost folosite pentru tema „Șirul lui
Fibonacci în natură”.

Foto: Parcul A. I Cuza
noiembrie 2019

„Arborele vieţii”, cu tema
de inspiraţie spirala lui
Fibonacci, desen realizat
de Daria Bulacu
clasa a VII-a C

Ştiind că secvenţa Fibonacci apare în
structurile biologice, cum ar fi
dispunerea ramurilor copacilor, elevii au
asamblat pomul vieţii, ajungând până la
nivelul în care numărul ramurilor este
egal cu numărul 34 din şirul lui Fibonacci
„Şirul şi spirala lui Fibonacci în natură” - proiect realizat de elevii clasei a V-a C şi a VII-a C
Surse: wikipedia.org; www.cunoastelumea.ro/geometria-plantelor; www.constantincucos.ro;
matematicasiteologie.wordpress.com; stock.adobe.com
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