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Oh, bună!

Aţi  
venit!

Bună seara,  
doamnelor şi domnilor!

Dacă nu v-aţi prins 
deja, eu sunt un 

SCHELET.

Mda. Un schelet  
uman OS-ificat.
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Dacă vă îngrijorează 
înfăţişarea mea  

cam golaşă,  
staţi liniştiţi.

Pe parcursul 
acestei… ăă… 
reprezentaţii,  
 mă voi forma  

complet.

Cu ajutorul câtorva adaosuri,  
voi arăta un pic  
mai împlinit...

o INIMĂ! NIŞTE 
PLĂMÂNI!

un CREIER!

MUŞCHI! 

Aşa e, aşa e!  
Dar înainte  
de asta…

…aş vrea să vi-i prezint  
pe maşiniştii noştri  

truditori:
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CELULELE!

Ce se întâmplă?
Nu le vedeţi?

Asta pentru că celulele sunt 
microscopice.

Nici eu.

Priveşte-ţi vârful 
degetului.

Apoi măreşte de… 
2000 de ori!

Arată aşa:
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Toate fiinţele vii (organisme) de pe 
Planetă sunt alcătuite din aceste 
structuri mici numite CELULE.

Corpul nostru are multe 
tipuri de celule…

celulă 
osoasă

globulă 
albă

celulă  
musculară

globulă 
roşie

celulă 
nervoasă

PRIVIRE DETALIATĂ: CELULELE

…dar aproape toate au  
aceleaşi componente esenţiale:

RETICUL  
ENDOPLASMATIC

APARAT 
GOLGI

NUCLEU

VACUOLĂ
MITOCONDRIE

CITOPLASMĂ

MEMBRANĂ 
CELULARĂ
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CITOPLASMA este o 
substanţă gelatinoasă 

aflată în interiorul celulei.

NUCLEUL conţine 
informaţia genetică 
(ADN) a celulei.

MITOCONDRIA 
asigură energia 
necesară celulei.

RETICULUL  
ENDOPLASMATIC  
produce proteine  

(cum ar fi enzimele).

APARATUL GOLGI 
împachetează  

proteinele în vacuole.

VACUOLELE 
părăsesc celula 
ducând cu ele 
substanţele 
produse de 

celulă.

Îi dau acum  
cuvântul straşnicului 

Aparat Golgi.
Deci… dacă TOATE 

fiinţele vii sunt făcute 
din celule, atunci…

Oh, mulţumesc!
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…din ce sunt 
făcute celulele?

Mărim de  
100 000 000  

de ori ca să vedem… 

ATOMII!

ATOMII sunt piesele din    
  care e făcută materia. 

Tot ce vezi în jurul tău – 
mâna ta, cartea aceasta 
– este făcut din atomi.

Există numeroase tipuri  
de atomi; ele se numesc 

ELEMENTE.

Mda, dar ca să ne 
vezi, ai nevoie de un 
microscop electronic 

foarte puternic.

Suntem aici!

De fapt, fiecare organism viu este alcătuit în principal  
din 4 elemente:

Hidrogen.

Oxigen! Azot… ...şi
carbon.

Sunt tare!
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Din perspectiva elementelor, 
iată din ce sunt făcuţi oamenii:

carbon

carbon

oxigen

hidrogen

azot
altele

oxigen

hidrogen
azot

altele

Mmm… 
un grafic 
plăcintă!

Dar asta nu înseamnă că  
picioarele tale sunt făcute din 

oxigen.
Toate aceste  

elemente se leagă 
şi se grupează ca 

să formeze ceea ce 
suntem… noi.

Când 2 sau mai mulţi atomi  
se împrietenesc, ei formează  

o MOLECULĂ. Iată o moleculă 
pe care o ştiţi cu toţii:

Salut!

Şi aceste molecule pot exista  
în trei STĂRI diferite:

H2O
(apă)

CO2

O2

(oxigen gazos)

dioxid de carbon 
(bulele din sucuri)

C
grafit  

(mina de creion) clorură  
de sodiu  
(sare de 

bucătărie)

NaCl

Iată şi alte molecule pe care s-ar putea să le cunoaşteţi:
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Nu e mereu atât de simplu – 
uneori o moleculă e formată  

din numeroşi atomi:

(glucoză)C6H12O6

(Glucoza este zahărul  
care se găseşte în fructe.)

Recunoaşteţi  
elementele din molecula  

de glucoză?
Corpul nostru este  
făcut din hidrogen,  

oxigen, azot şi carbon... 

…şi trebuie să introducem 
în organism aceste 

elemente pentru a avea 
ENERGIE.

Pun pariu că o să vă 
gândiţi altfel la mâncare 

de acum înainte.




