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UȘI  DESCHISE LICEENILOR  

LA TRIBUNALUL CONSTANȚA 

 Marți, 25 octombrie, Consiliul           

Superior al Magistraturii a sărbătorit 

Ziua Europeană a Justiției Civile. Cu 

această ocazie, elevii de la clasa a IX-a B și 

de la clasele a X-a din Liceul Teoretic 

Lucian Blaga Constanța, au participat la 

activitatea de tipul ,,ușilor deschise” la 

Tribunalul Constanța.  

  Scopul acestei acțiuni a fost de a 

face cunoscută în rândul liceenilor                   

activitatea instanțelor judecătorești, de a-i 

familiariza cu modul de desfășurare a 

procesului judiciar, ținând seama că 

aceștia sunt la vârsta la care se formează 

din punct de vedere moral.  

Ziua Europeană a Justiției 

  Programul ,,ușilor deschise” a inclus un tur al sediilor instanțelor constănțene 

cu vizite în arhivele acestora și asistarea la desfășurarea ședințelor de judecată. De 

asemenea, tinerii s-au întâlnit cu judecători și grefieri care  le-au răspuns la întrebări 

cu privire la etapele soluționării unei cauze și organizarea instanțelor.  

 Informațiile primite în cadrul activității au stârnit curiozitatea elevilor care          

vor hotărî, pe parcurs, să îmbrățișeze o profesie juridică dar și celor care au intrat, 

astfel, în contact direct cu cei care reprezintă autoritatea juridică. 

Simion Diana, Clasa a X-a C 
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ARTĂ CONTRA DROG -  HORIA BRENCIU 

MILITEAZĂ ÎMPOTRIVA DROGURILOR  

 ÎN FAȚA LICEENILOR  

  

  Conferința care face parte din Proiectul Național Cultural Artă contra Drog, 

a fost susținută de Gigel Lazăr, președintele executiv al Centrului Internațional 

Antidrog și pentru Drepturile Omului România (CIADO). Domnia sa le-a vorbit 

adolescenților despre importanța dialogului cu părinții și profesorii lor, dar și de-

spre efectele pe care le poate avea consumul de droguri, punctând sloganul campa-

niei antidrog: „Drogurile nu sunt periculoase pentru că sunt ilegale, drogurile sunt 

ilegale pentru că sunt periculoase”. Un moment emoționant a fost prezentarea unui 

videoclip în care un tânăr consumator de droguri povestește cum a început toată 

drama lui și prin ce suferințe a trecut.  

Joi, 20 octombrie, la Casa 

de Cultură, elevii claselor 

a X-a A și a X-a C din cad-

rul Liceului Teoretic 

Lucian Blaga Constanța, 

au participat la conferința 

Tinerii și propriile lor val-

ori, pe tema Educație 

civică și prevenirea consu-

mului de droguri.  



Pagina  3 

  Însă, surpriza conferinței a fost prezența artistului Horia Brenciu, care, în stilul 

său inconfundabil și șugubăț, a sfătuit tinerii să încerce să se remarce prin idei 

constructive printre cei de vârsta lor. Arta poate fi o modalitate de petrecere a 

timpului liber iar artiștii au posibilitatea de a promova cu succes o viață sănă-

toasă si, astfel, de a modela personalitățile tinerilor.  

Tănislavescu Carmen, Clasa a X-a C 
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Dan Andreea, clasa a XI-a, Liceul  Teoretic “Lucian Blaga”, Constanţa  
 

Amy! O aud pe mama strigând de zor. 

                     - Vin acum mamă! Îi răspund. 

      Niciodată nu mi-am imaginat că pregătirile pentru universitate pot fi atât de 

istovitoare. Încă nu îmi venea să cred că intrasem la NYU... Pe deoparte, îmi părea 

bine, deoarece era o universitate bună, dar pe de altă parte îmi părea rău deoarece 

trebuia să las în urmă familia şi prietenii mei de aici. Afară mă aștepta fratele meu 

mai mare, Harry.La cei douăzeci și unu de ani ai săi încă era foarte imatur.Ne 

tachinam mereu, aș fi putut să jur că se bucura că în sfârșit plec la facultate. 

    Îmi iau și ultima valiză și încep să cobor scările, unde mă așteptau mama, tata, 

fratele şi prietena mea cea mai bună, Kimberly. Eu și Kimberly aveam multe lucruri 

în comun din punct de vedere caracterial, dar fizic eram total diferite. Ea era scundă, 

blondă și cu ochii negrii, precum cărbunii; eu eram înaltă, şatenă și aveam ochii 

verzi.Ne cunoșteam de aproape șaisprezece ani, de când intrasem la grădiniță.De pe 

atunci am știut că îmi va fi prietenă foarte bună și din câte văd, nu m-am înșelat. Ştie 

totul despre mine, am crescut împreună și suntem foarte unite. Trecând peste toate 

acestea, era singurul meu motiv de fericire în această zi. Îmi era frică de necunoscut, 

de ceea ce avea să fie, de lumea pe care aveam să o cunosc... Singurul lucru care îmi 

mai dădea curaj era că Kim intrase la aceeași facultate ca și mine. Era singurul meu 

sprijin într-o țară necunoscută.Mă mai uit odată în spate la camera mea, ce acum era 

jumătate goală și cobor ultimele trepte. Nici n-apuc bine să pun amândouă picioarele 

la sol și îl văd deodată pe Harry cum se repede la mine și îmi ciufuleşte părul. Fiind 

mai alintată de fel, am început să mă smiorcăi. 

                   - Harry! Tu nu ai văzut cât am stat în oglindă să îmi aranjez părul?!? 

                    - Sigur că am văzut, draga mea surioară, dar nu vroiam să ratez nicio 

ocazie ca să îți fac o ultimă glumă proastă. 

                     - Ești un dobitoc! 

                     - Chiar aşa Amy? După ce că insulți odată la o mie de ani! Îți consumi 

energia pe mine? 

                     - Sigur că da. Voiam să îți ofer o amintire de neuitat, zic eu râzând. 

      Harry începe din nou să mă tachineze în timp ce eu ridic valiza ce mai devreme o 

aveam în mână iar mama şi tata se uită confuzi, de parcă nu erau obișnuiți cu 

nenumăratele mele discuții cu Harry.Mă îndrept spre mașină iar Kim apare zâmbind 

în spatele meu. 

                    - Deci, în sfârșit o facem, zice ea. 

                    - Da, în sfârşit vom dobândi acea independență la care tot am visat în 

ultimii ani, spun eu zâmbind dar în același timp având o părere de rău. 

          Mereu mi-am dorit să stau pe picioarele mele, de când eram micuță îmi plăcea 

să iau propriile mele hotărâri și să învăț să mă descurc singură, deși încă nu sunt 

sigură dacă am învățat asta prea bine. În fine, oricum aveam să aflu curând. O strig 

pe mama și ea iese grăbită cu tata și cu Harry în spatele ei. Harry înhață cheile din 

mâna tatei aruncându-i un scurt zâmbet ştrengăresc, după care se urcă la volan. Tata 

privește perplex situația după care se mulțumește cu locul din dreapta. Mama urcă în 

spate alături de mine şi de Kim. Închidem portierele iar Harry pornește mașina.Pe 

parcursul drumului nu a scos nimeni niciun cuvânt.Cu fiecare clipă ce trecea eram 

tot mai aproape de aeroport iar frica mea față de neant creştea. Kim, observând 

starea mea de neliniște îmi ia mâna într-a ei, calmându-mă.  
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      În scurt timp ne aflam în aeroport, unde avionul cu destinația "Manhattan" 

aștepta falnic. Într-o oră jumate era îmbarcarea, iar minutele deja mi se păreau 

secunde. Am început să vorbesc cu ai mei și timpul s-a scurs extrem de repede. 

       -"Ultima cursă către Manhattan va decola în treizeci de minute", se aude o voce 

prin difuzoare. 

      Încep să îmi iau rămas bun de la ai mei iar în minutele următoare o apuc pe Kim 

de braț și mă îndrept cu ea spre avion. În scurt timp avionul decolează. Ajunsă în 

înaltul cerului am început să privesc orașul ce îl lăsam în urmă. Un mare sentiment 

de confuzie și nesiguranță mă năpădise. Nu eram sigură dacă ceea ce făceam era 

bine.Mă certasem cu ai mei o lungă perioadă încercând să îi conving să mă lase să 

merg la NYU.Nu voiau să mă lase, dar când am luat examenul de admitere nu m-au 

mai bătut mult la cap în legătură cu asta, deși simțeam că nu erau de acord. Poate 

aveau aceleași temeri că și mine, poate le era frică că nu mă voi descurca.Şi mai era 

și dorul pe care aveau să îl simtă. Eram mezina familiei și cea mai alintată din casă. 

Harry alesese să facă facultatea în LA, doar ca să fie mai aproape de ei, iar ei erau 

foarte fericiți în privința acestui lucru. Nici nu mi-am dat seama cum au trecut cele 

cinci ore de zbor, mintea mea era plină de tot felul de gânduri, așa că pierdusem 

noțiunea timpului. O stewardesă drăguță ne-a anunțat că în scurt timp vom ateriza. 

Când eram mică, îmi doream foarte mult să devin stewardesă. Încă admir extrem de 

mult femeile acestea... nu e ușor să înveţi atâtea lucruri ca să ajungi unde ajung ele, 

și pe deasupra sunt femei puternice. Job-ul acesta l-am considerat mai mereu ca 

fiind unul riscant; pleci, dar niciodată nu știi dacă te mai întorci. În minutele 

următoare oamenii au început să se îmbulzească pentru bagaje. Mi-am luat geanta 

de voiaj și am coborât din avion, rămânând jos în așteptarea lui Kim. În scurt timp 

apare și ea și ne îndreptăm amândouă spre ieșirea din aeroport. Prindem un taxi, îi 

dăm datele necesare pentru a ne duce la căminul universității și, pentru prima oară 

de când am coborât din avion am început să vorbim. 

                - Pari neliniștită, îmi zice ea. 

                   - Chiar sunt neliniștită, îi răspund eu. Nu degeaba suntem prietene de 

atâta timp... uită-te și tu cât de mult mă cunoști, o asigur eu zâmbind. 

                    - Uite ce e, zice ea... Știu că ai îndoielile tale în privința a ceea ce facem, 

dar crede-mă, în scurt timp te vei acomoda. Manhattan-ul e un oraș frumos, mă 

asigură ea. Doar vreau să ai încredere în tine, iar dacă nu ai în tine, ai în mine, că de 

aia mă ai lângă tine.Şi eu am îndoielile mele, dar încerc să fiu tare, ca să te sprijin și 

pe tine. 

          Cuvintele ei mă înduioşează. Îmi ridic privirea către ea și îi ofer un zâmbet 

cald. 

                  - Mulțumesc că îmi ești alături, îi zic eu emotivă, parcă vrând să îi arăt cea 

mai sensibilă latură a mea, nu că nu ar fi ştiut-o. Kim era cu un an mai mare ca 

mine, dar era trecută prin viața. Încă de la o vârstă fragedă rămăsese orfană de tată, 

iar mama ei s-a străduit să o crească până acum... Probabil de aia e așa încrezătoare 

în forțele proprii și de aceea are caracterul acela puternic, toate sunt moștenite de la 

mama ei. În minutele următoare, un val de liniște pune stăpânire pe noi. În scurt 

timp ne aflam la intrarea în campus, și rămânem pironite pe loc admirând 

împrejurimile. Cea mai bună parte e că aveam să stăm în aceeași cameră, dar pe 

deasupra, mai aveam o colegă care stătea cu noi. De abia așteptam să văd despre ce 

era vorba, oricum, în scurt timp aveam să aflu. 
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Educație financiară la Liceul Lucian Blaga 

Vineri, 4 noiembrie 2016, elevii de clasele a VII-a A, B, C și clasele a XI-

a A, B, C din Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanța, sub coordonarea                

directorului instituției de invățământ, prof. Iuliana Linea, au participat la                   

activitatea din cadrul proiectului ,,Să vorbim despre piața financiară ne-

bancară”, în parteneriat cu  A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară).   

Reprezentanții A.S.F. au prezentat elevilor noțiuni privind piața                   

asigurărilor, sistemul pensiilor private din România și piața de capital, elevii 

având posibilitatea să conștientizeze oportunitățile și riscurile financiare. S-a 

urmărit, astfel, crearea unui punct de start în stabilirea unei culturi financiare 

generale, prin creșterea nivelului de informare al elevilor din invățământul              

preuniversitar despre produsele și serviciile financiare reglementate de A.S.F.   

Programul de educație financiară se 

desfășoară de-a lungul celor două                   

semestre din acest an școlar, prin 

susținerea a două ore pe semestru, 

însoțite de acordarea de materiale 

educative oferite în mod gratuit de 

către A.S.F. Proiectul include și 

organizarea unui concurs școlar pe 

teme de educație financiară nebancară, 

posibilitatea   organizării de prezentări 

și acțiuni interactive în cadrul 

săptămânii Școala Altfel, cum ar fi 

organizarea de vizite ale elevilor cât și 

a profesorilor, la sediul unor companii, 

pentru a putea vedea aplicarea în mod 

curent a celor explicitate în cadrul 

programului.   

 Iusein Selin,Ţigănescu Maria, 

Todireanu Elena, Clasa a VII-a C 
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Liceenii învață să salveze vieți 

 Sâmbătă, 22 octombrie, o grupă de 15 elevi din ciclul liceal al Liceului                  

Teoretic Lucian Blaga Constanța, coordonați de prof. Carmen Călin și prof. Corina 

Tudoraș, au participat la cursul Crucii Roșii, ,,Sanitarii pricepuți”. Diseminarea 

informațiilor a fost realizată de Ștefan Daniel Florea, liderul de tineret al Filialei de 

Crucea Roșie Constanța, care și-a propus să informeze și să educe populația școlară 

cu privire la importanța dobândirii cunoștințelor de prim ajutor de bază.  

Bocu Ania, Clasa a IX-a C 

Cursul a avut un impact pozitiv 

asupra elevilor care și-au                   

actualizat informațiile teoretice 

referitoare la apelul 112 sau la 

verificarea conștiinței ca prima 

manevră de acordare a primului 

ajutor unei persoane aflate în 

suferință. De asemenea, elevii        

s-au familiarizat cu acordarea 

primului ajutor în cazul 

hemoragiilor sau a fracturilor 

dar s-au confruntat și cu                   

simulări practice de intervenții 

de prim ajutor în salvarea vieții. 

O altă grupă de 15 elevi va                  

participa și sâmbătă, 29 octomb-

rie, când se va finaliza cursul 

inițiat de Crucea Roșie. 
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14 noiembrie 2014  -  138 

de ani de la revenirea  

Dobrogei la patria-mamă 

 

Pentru dobrogeni, ziua de 14 

noiembrie este o zi specială: este ziua în 

care, în anul 1878, Dobrogea a reintrat,                                  

oficial, în componența statului român                     

modern. Congresul de pace de la Berlin, 

din iunie – iulie 1878, a recunoscut                

dreptul istoric al României asupra                        

Dobrogei.        

Cu acest prilej, în liceul nostru a fost 

derulată activitatea: ”Revenirea               

Dobrogei la patria mamă ” activitate din 

cadrul proiectului „Cunoscând istoria, ne 

cinstim eroii”. Activitatea a fost coordonată 

de prof. Ștefan Mariana și prof. Basa Elena 

și a avut ca obiective: cunoașterea unor 

repere istorice privind evoluția Dobrogei 

până la 1878, descrierea contextului intern 

şi extern al revenirii Dobrogei la România 

precum şi cunoaşterea importanţei acestui 

eveniment istoric.  Activitatea s-a 

desfășurat  vineri 11 noiembrie 2016,  între 

orele 11-12 și  au participat elevii din 

clasele a-XI-a B,C și a-XII-a D. 

Activitatea  a presupus amenajarea 

unui panou informativ pe holul                         

liceului la parter, corp B1, o dezbatere 

pe tema ”Dobrogea pământ                   

românesc” și  prezentarea unor                   

materiale informative ppt realizate de 

elevi în sala de festivități. ”Ziua de 14 

noiembrie reprezintă ziua Unirii                

Dobrogei cu România și toți                      

dobrogenii ar trebui să fie conștienți 

de importanța acestei zile în istoria 

românilor”, a menționat eleva 

Neculau Andra în cuvântul de                       

deschidere. 

Neculau Andra  
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           Demersul face parte 

din calendarul activităților             

e d u c a t i v e  n a ț i o n a l e ,                    

organizate de Ministerul 

Educației și ISJ Constanța și 

a implicat și voluntariatul 

elevilor Liceului Teoretic 

Lucian Blaga Constanța, 

împreună cu învățătorii,   

diriginții și părinții, întreaga                  

activitate fiind coordonată 

de directorul instituției de 

învățământ, prof. Iuliana 

Linea. Donarea de fructe și 

legume a fost gestul cu care 

au adus zâmbetele pe fețele 

copiilor de la Centrul de 

plasament ,,Cristina’’. 

Voluntariat la Liceul Lucian Blaga în 

Săptămâna legumelor și fructelor donate  

 În perioada 14-18 

noiembrie, s-a desfășurat 

activitatea ,,Săptămâna           

legumelor și fructelor             

donate’’, o campanie           

socială SNAC (Strategia        

Națională de Acțiune             

Comunitară). 

          S c o p u l  a c e s t e i               

campanii a fost acela de a 

sensibiliza elevii cu privire 

la situația dificilă în care se 

află copiii, afectați de lipsa 

de alimente sănătoase. 

Prin această  activitate extracurriculară elevii au 

avut prilejul de a dărui cu mult drag și bucurie din 

roadele toamnei, fiind recompensați cu câte un             

certificat de voluntar, ca o dovadă pentru gestul lor 

umanitar, făcut din inimă.  

Popescu Andreea, Clasa a XII-a B    
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Ziua Internaţională 

a Mării Negre  

 Elevii Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga’’ au sărbătorit Ziua Internațională a 

Mării Negre, în cadrul proiectului educativ ,,Biologica”, implicându-se în activități 

diverse, cu rolul de a înțelege semnificația acestei zile, de a cunoaște poziția pe glob 

a Mării Negre precum și de a proteja mediul acvatic marin, se arată într-un 

comunicat al instituției de învățământ. 

 Potrivit acestuia, Ziua Internațională a Mării Negre a fost declarată la 31 

octombrie 1996, când cele șase țări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Rusia, 

Turcia și Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acțiune (PSA) pentru Marea 

Neagră, un document ce conține cel mai complet set de strategii și măsuri pentru 

salvarea și reabilitarea zonei. Sărbătoarea a avut caracter interdisciplinar: 

biologie, limba franceză, geografie și arte plastice. Prin urmare, tema ,,Ecologia 

Mării Negre” a fost alegerea proiectelor elevilor clasei a VIII-a A, sub îndrumarea 

prof. de biologie Carmen Călin. Elevii clasei a XII-a B, coordonați de prof. de 

biologie Corina Tudoraș, au prezentat lucrări power-point cu tema „Impactul 

antropic asupra faunei Mării Negre”.   Radu Marina, Clasa a XI-a A 
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 Elevii clasei a IX-a B, împreună cu profesor de limba franceză Luiza 

Vlad, s-au implicat în proiecte cu tema „Le sauvetage de la Mer Noire c`est le 

sauvetage de nôtre vie”.  Un număr de aproximativ 50 de elevi din clasele a VIII-

a B și a VIII-a D au creat machete cu tema „Marea Neagră, marea noastră!’’, 

sub îndrumarea prof. de geografie Andreea Neamțu. De asemenea, elevii clasei a 

XI-a C, sub îndrumarea prof. de geografie Mihaela Păun, au prezentat un 

portofoliu de articole cu tema „Extinderea suprafeței de plajă pe litoralul 

românesc”.     Burada Mălina, Clasa a IX-a B 

 Toți elevii claselor V-VII, sub îndrumarea prof. de arte plastice, Andreea 

Anăstăsoaie, s-au implicat în realizarea de planșe pentru expoziția cu tema 

,,Culorile mării’’, pe holurile Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, încheind astfel, 

prin creativitate și inovație, sărbătoarea Mării Negre. 

Iosif Anca, Clasa a XI-a A 
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Voluntariat pentru delfinii Mării Negre 

Luni, 24 octombrie, la Liceul 

Teoretic Lucian Blaga Constanța, 

elevii de la clasa a V-a D, a IX-a B  

și a X-a A, B, C, coordonați de 

profesoarele de biologie, Carmen 

Călin și Corina Tudoraș, au 

participat la cursul de instruire  

pentru monitorizarea și conservarea 

delfinilor.  

Enache Răzvan, Clasa a X-a A 

  Cursul a fost inițiat de echipa 

de voluntari din cadrul ONG MARE 

NOSTRUM  și  face parte din 

Proiectul regional ,,Monitorizarea și 

conservarea delfinilor din Marea 

Neagră”. Elevii observatori voluntari 

vor reuși pe parcursul unui an să 

monitorizeze sectorul de plajă cuprins 

între Portul Tomis și Universitatea 

Ovidius, prin expediții terestre pentru 

identificarea delfinilor eșuați sau 

prezenți în vecinătatea malurilor.  

Leon Andrei, Clasa a X-a C 
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Ziua internațională a drepturilor omului 

 Luni, 12 decembrie, în cabi-

netul de științe socio-umane, elevii 

clasei a XI –a C și a XII-a D din 

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga’’ 

Constanța au participat la activi-

tatea extrașcolară ,,Drepturile 

omului și drepturile copilului’’, din 

cadrul proiectului ,,Cunoscând is-

toria, ne cinstim eroii”.   

 

    Cele două cadre didactice, 

prof. Carmen Țăranu și prof. 

Mariana Ștefan, și-au propus să 

sublinieze semnificația istorică a 

zilei de 10 decembrie cu privire la 

drepturile fundamentale ale        

omului și copilului, printr-un 

seminar interactiv în care elevii 

să aibă posibilitatea să-și dezvolte 

competențele de argumentare. 

Data de 10 decembrie 2016 

marchează a 68-a aniversare a 

adoptării de către Adunarea                   

Generală a Națiunilor Unite a 

Dec laraț i e i  Universa le  a                   

Drepturilor Omului, acest docu-

ment constituind fundamentul 

legilor internaționale de protecție 

a drepturilor omului și a 

l ibertăți lor  fundamentale .                     

Finalitatea dezbaterii s-a concre-

tizat într-un panou informativ.  

 Clasa a XI –a C  
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Halloween este o sărbătoare de 

origine celtică, preluată astăzi de multe 

popoare din lumea occidentală, ea 

răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin 

intermediul imigranţilor irlandezi din 

Statele Unite ale Americii. Este 

sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, 

deşi în unele ţări data sărbătorii variază 

— de exemplu, în Suedia este sărbătorită 

în prima sâmbătă din noiembrie. Numele 

provine din limba engleză, de la expresia 

All Hallows' Even, numele sărbătorii 

creştine a tuturor sfinţilor, sărbătoare cu 

care Halloweenul a devenit asociat în 

ţările unde predomină creştinismul 

occidental — catolic şi protestant, 

deoarece în aceste culte creştine ziua 

tuturor sfinţilor este sărbătorită pe                                

1 noiembrie. 

Halloween  

Specific pentru Halloween este dovleacul 

sculptat care reprezintă Lanterna lui 

Jack. Cu ocazia acestei sărbători copiii se 

maschează în vrăjitori, mumii sau alte 

personaje şi colindă pe la case întrebând 

„Trick or Treat?” (Păcăleală sau 

dulciuri?), ca o ameninţare că dacă nu li se 

dau dulciuri, persoanei colindate i se va 

juca o farsă. În alte ţări Halloween este 

serbat prin parade şi carnavaluri 
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Și în acest an școlar, la 

finele lunii octombrie 

2016, Biroul Rxecutiv al 

Consiliului Școlar al                  

Elevilor, coordonați de 

prof. Ștefan Mariana și 

Săpunaru Elena au                 

pregătit și organizat o  

petrecere în sala de 

festivități a liceului numită 

Bal ”Happy Halloween”.  

 Activitatea a constat în  jocuri 

tradiționale de Halloween precum pescuitul 

merelor, mummy wrapping pe echipe, 

parada costumelor și premierea ”Cel mai 

original costum”, ”Cea mai spooky mască”, 

apoi muzică și dans. Activitatea s-a 

desfășurat în ziua de 28 octombrie 2016, cu 

clasele V-VII, între orele 18-19,30, iar elevii 

s-au distrat, au dansat și s-au bucurat de 

parada costumelor.  

Melcea Mihaela, Banu Stefania,  

 clasa a VII-a C 
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   Cornelia Babu și prof. Daniela 

Simion, care împreună cu elevii au realizat o 

expoziție de planșe tematice. 

   

Marți, 29 noiembrie 2016, elevii Liceului Teo-

retic ,,Lucian Blaga” Constanța au sărbătorit Ziua 

Națională a României, o zi plină de semnificație is-

torică, în care s-au bucurat de spiritul Unirii în ,,cuget 

și simțire”.    

Sărbătoarea a continuat în sala de 

festivități a liceului unde a avut loc       

muzical artistic ,,La Mulți Ani, 

România!’’. Activitatea, care a avut ca 

obiectiv dezvoltarea sentimentelor de 

mândrie națională prin forme de                  

manifestare artistică, face parte din 

proiectul ,,Cunoscând istoria, ne cinstim 

eroii” și a fost coordonată de prof. 

Mariana Ștefan, având colaboratori        

Consiliul Elevilor, prof. Elena Basa, prof. 

Elena Trache, prof. Gabriel Popescu și 

prof. Eugen Corbeanu.   



Pagina  17 

 Spectacolul a fost deschis de Andreea Corbu, clasa XIC, care a prezen-

tat semnificația zilei naționale, și a continuat cu momente de dans (Andrada 

Antonescu, clasa VA, Ioana Găman, clasa VID, Cristina Ilie, clasa XIC, 

formațiile de dans True Volt și Unlimited din clasa VIIC, grupul de dans 

modern din clasa  IXB și dans popular cu frații Dascălu de la clasele  IXA și 

IXB); momente de recital de poezie (clasa VIC) și de cântec ( Antonia Velicu, 

clasa VA,  Irina Diaconu, clasa VA, Andreea Dona, clasa VC, Beatrice Boz, 

clasa VIB, Claudiu Brindea, clasa IXA, Denisa Mustafa, clasa XA, Amalia 

Costea, clasa IXC, Alina Hila, clasa IXC).  

 Corul, coordonat de prof. 

Gabriel Popescu, a intonat 

i m n u l  n a ț i o n a l 

,,Deșteaptă-te, române’’ și 

, ,Treceți ,  batal ioane 

române, Carpații’’ iar, la 

finalul evenimentului, 

Hora Unirii a incălzit in-

imile celor prezenți, 

reamintind de bucuria 

generației românilor de la 

,,Nistru pân`la Tisa”.   

 Mardare Anca, 

Ciulei Daria,  

clasa a VI a C 
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Ziua Națională a 

României 

Clasa pregătitoare D 

prof. înv. primar Alina Dinu 
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Povestea unui ciobănaş 
  

 Într-o zi de vară, un ciobănaş tânăr pe nume Ianoş, era cu oile la păscut. În timp 

ce stătea el pe o piatră, un mieluşel a venit şi i-a spus că într-o pădure există un                 

izvor fermecat şi că acesta are o comoară care este păzită de trei păstori bătrâni. 

Mielul i-a mai zis: 

    - Dacă vrei să ajungi la comoară, trebuie să treci prin nişte probe. 

     - Bine, mă voi duce! A doua zi ciobănaşul s-a dus în pădure către izvorul 

fermecat. Acolo a întâlnit  o pasăre rănită: 

    - Dacă mă vei ajuta şi eu te voi ajuta cândva. Ianoş a îngrijit-o şi pasărea i-a oferit 

un fluier fermecat ca atunci când are nevoie de ajutor să fluiere şi ea va veni. Ajuns 

la izvor, în faţa lui Ianoş au apărut trei păstori bătrâni. Primul păstor i-a dat                    

poruncă să îi găsească pasărea pe care a pierdut-o acum mulţi ani. Ianoş îşi amintise 

de fluierul fermecat şi când fluieră pasărea apăru. 

      - Ce ai păţit, Ianoş? 

       - Păi, ce să păţesc? Primul păstor mi-a dat ca probă să-i aduc  înapoi pasărea pe 

care el a pierdut-o. 

       - Ei, bine eu cunosc o pasăre care e tristă fiindcă şi-a pierdut  stăpânul şi dacă 

vrei te voi duce la ea. O să te rog să ai mare grijă, pentru că această pasăre este aşa 

de tristă încât refuză să mai cânte şi să mai vorbească cu cineva. Sunt zile în care 

sărăcuţa nici nu mai mănâncă. Când o să ne apropiem de ea, eu o să îţi fac semn şi 

tu îi vei pune această pânză albă peste cap ca să o poţi lua mai uşor.  Ianoş a luat 

pasărea şi a adus-o păstorului. Acesta când a văzut-o  s-a bucurat mult şi era foarte 

fericit iar pasărea şi mai fericită.  Al doilea păstor l-a pus să vadă unde se duc fetele 

lui seara. Ianoş s-a dus în camera lor fără să fie văzut şi s-a ascuns în spatele sobei. 

A aşteptat acolo până seara târziu, când a  auzit un zgomot făcut  de aripi de păsări. 

La geam se aşezase un stol mare de vrăbiuţe. Nu văzuse în viaţa lui atât de multe la 

un loc. Pe rând cele trei fete se transformară şi ele în vrăbiuţe şi îşi luă zborul cu 

celelalte păsări. Ele s-au dus într-o pădure în care erau copaci de  aramă, de aur şi 

de argint. Băiatul  a luat câte o creangă din fiecare copac. Următoarea zi îi spuse 

păstorului unde au plecat fetele lui şi ca dovadă, i-a arătat crenguţele. Al treilea 

păstor i-a spus să se ducă la cel mai înalt  stejar şi să sape lângă rădăcinile lui şi 

acolo   va găsi o cutie de aur care să o aducă,  dar să nu o deschidă. Ianoş a ajuns la 

copac şi s-a apucat  de săpat. După ce a săpat o groapă adâncă,  a găsit cutia, s-a 

întors cu ea şi i-a dat-o păstorului. 

       - Bravo, Ianoş, ai reuşit să treci de toate probele, comoara este a ta! Băiatul s-a 

dus la cufăr dar când l-a deschis acesta era gol. 

      - De ce este gol? 

      - Adevărata comoară este isteţimea, încrederea şi respectul de care tu ai dat               

dovadă şi cu care poţi face multe lucruri de acum încolo, au spus păstorii!  Ianoş s-a 

dus fericit înapoi la oile lui şi s-a căsătorit cu  fiica cea mică a celui de-al                            

doilea păstor.  Ei au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. 

 

Stoia Bianca -Gabriela,Constantin Delia-Iuliana 

Clasa a V-a B 
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La vitre immaculee 

Brille 

Entierement. 

La porte noire 

Est ouverte 

Largement. (Neacsu Dragos) 

 

L'avion bleu 

Vole 

Rapidement 

Le ciel clair 

Est serein. (Boclasevici Sergiu) 

 

       Un jour,tu vas venir 

Le temps est court 

Je pleure 

Heureusement 

 

Le temps est beau 

J'attends 

Toujours 

 

Mon amour pour toi 

Est eternel 

Aime moi 

S'il te plait (Simion Diana) 

 

Le chat noir 

Moute 

Rapidement 

 

L'oiseau blanc 

Vole 

Immediatement (Zorila Adrian) 

 

Le mechant loup 

Hurle 

Durement 

 

Le lapin peureux 

Course 

Rapidement 

(Dumitrascu Alina) 

 

Le beau toutou 

Aboie 

Fortement 

Le chat blanc 

Dort tranquillement  

(Subtirelu Alina) 

Manifeste 

La rue pleine 

Crie 

Effroyablement 

 

Les gens brulants 

Crient 

Terriblement  

(Paun Simona) 

 

     La feuille de l'amitie 

L'automne coloriee 

Venue 

Rapidement 

 

Les feuilles jeunes  

Tombent 

Lentement. 

(Murat Georgiana) 

 

 L'amitie eternelle 

Se lie difficilement 

 

L'amitie passagere  

Se lie 

Rapidement  

(Voinea Rodica) 

 

Les garcons intelligents 

Etudient 

Heureusement 

 

Les professeurs serieux 

Ecoute 

Attentivement 

 (Ene Teodora) 

 

La ballerine faible 

Danse 

Rapidement 

 

La robe rose  

Vole dancement  

(Carabas Elena) 

 

La sournois renard 

Trompe 

Toujours 

 

Le sensible ours 

Est blesse 

(Zaharia Cristina) 

 

       Les coeurs 

La fille fachee 

Est sortie 

Rapidement 

 

Le garcon desole  

Est parti 

Heureusement 

 

Le ciel bleu 

Crie 

Furieusement 

 

Les belles coeurs 

S'approchement 

Impatiemment  

(Marienici Geanina) 

 

La grande famme 

Marche 

Rapidement 

 

Le public joyeux 

Applaudit 

Heureusement  

(Leon Andrei) 

 

Mon poeme voilante 

Te dira 

Chaque jour et chaque 

moment 

Que je t'aime 

Que tu m'aimes 

D'hier et dorénavant 

 

Sur le coeur 

Pas d'alarme 

Pas des larmes dans les 

yeux 

Car je t'aime 

Car tu m'aimes 

Le temps nous fera 

heureux  

(Cupciac Diana) 
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AJUTOARELE LUI MOȘ 

 Luni, 5 decembrie, la Liceul Teo-

retic ,,Lucian Blaga’’Constanța, s-a 

desfășurat activitatea de volun-

tariat ,,Magia Sărbătorilor de iarnă” ce 

face parte din campania socială SNAC 

(Strategia Națională de Acțiune                   

Comunitară), întreaga activitate fiind co-

ordonată de directorul instituției de 

învățămant, prof. Iuliana Linea.  

  Părinții și elevii liceului și-au luat 

în serios rolul de ajutoare ale lui Moș 

Crăciun și au achiziționat cadouri pentru 

cei 73 de copii de la Centrul de pla-

sament ,,Cristina’’, constând din patru 

brazi artificiali cu instalațiile de lumini, 

cutii de bomboane, 80 de Moși Crăciuni 

de ciocolată și 73 de seturi de pantaloni și 

bluze de pijama.  

  Cu toate aceste daruri, opt liceeni 

însoțiți de directorul adjunct, prof. înv.                 

primar Alina Dinu și de prof. înv. primar 

Irina Gigea, au ajuns la Centrul de                         

plasament ,,Cristina’’ și și-au dedicat o oră 

din programul lor pentru a-și împărtăși 

generozitatea copiilor centrului. Împreună 

au împodobit brazii, au cântat colinde și au 

adus bucurie și zâmbete pe chipul micuților, 

convinși că, a face tot ce îți stă în putință 

pentru a îmbunătăți calitatea vieții celor 

mai puțini norocoși, este o satisfacție                   

sufletească.  ,,Apreciez, în mod deosebit, im-

plicarea părinților și a elevilor care sunt 

sensibili la suferința fizică și lipsa de 

afecțiune a copiilor din Centrul de pla-

sament ,,Cristina”.  Consider că aceste mici 

cadouri nu pot suplini lipsa de căldură su-

fletească venită din partea părinților, însă 

pot aduce alinare și bucuria că alți semeni se 

gândesc la ei și le dăruiesc, necondiționat, 

din sufletul lor”, a spus prof. Iuliana Linea, 

directorul liceului.  
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De la Sf. Andrei la Sf. Nicolae,  

pe drum spre Moș Crăciun 

Luni, 5 decembrie, în sala de 

festivități a Liceului Teoretic 

Lucian Blaga, a avut loc     

activitatea-concurs de religie, 

,,De la Sf. Andrei la Sf. Nico-

lae-Creștinarea spațiului do-

brogean”,coordonată de 

prof. Nicoleta Măldăianu și  

prof. Iuliana Voicu, activitate        

ce face parte din proiectul 

interdisciplinar: Cunoscând 

istoria, ne cinstim eroii. 

  

 Astfel, echipele de câte patru 

elevi de la clasele a V-a și a VI-a au 

avut probe variate în care au dovedit 

că au cunoștințe demne de a fi 

împărtășite: proba scrisă de 

cunoștințe despre Sf. Apostol Andrei 

și Sf. Nicolae, ocrotitorul copiilor, 

proba orală de cunoștințe cu între-

bări-fulger, proba de creație 

(realizarea unei poezii din cinci ver-

suri, pornind de trei cuvinte-cheie), 

proba orală de prezentare a unor  

tradiții populare de Sf. Andrei și 

minuni săvârșite de Sf. Nicolae, iar, 

la final, prezentarea proiectelor re-

alizate, în prealabil, de fiecare 

echipă.  
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 Copiii au fost documentați în legătură cu  minunile Sf. Nicolae, povest-

ind despre minunea sfântului cu un covor, despre minunea izbăvirii de la înec a 

unui dreptcredincios, sau despre izbăvirea unei corăbii. Foarte iubit de copii, 

Sfântul Nicolae e cunoscut ca aducător de daruri sau de...nuielușe. La primul 

sinod ecumenic ținut la Niceea, în anul 325, acesta a fost recunoscut drept un 

mare apărător al ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform 

căreia Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu puteri                      

supranaturale. Sfântul, îngrijorat de o posibilă ruptură care putea avea loc în 

Biserică, i-a dat ereticului Arie o palmă. Astfel, de la palma Sfântului Nicolae a 

rămas obiceiul ca, pe 6 decembrie, cei neascultători să fie loviți cu o joardă                 

în semn de avertisment. Tot tradiția spune că nuielușa cu care este lovit 

neascultătorul trebuie să fie de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori 

până la Nașterea Domnului (Crăciun), înseamnă că sfântul "a mijlocit" ier-

  Din fericire, copiii care au participat la activitate au fost cuminți și 

buni concurenți, fiind, prin urmare, răsplătiți cu portocale, bomboane, 

iconițe, diplome și multe binecuvântări mijlocite de cei doi sfinți 

sărbătoriți, pregătind astfel calea darurilor lui Moș Crăciun. 

Lazăr Clara, Marin Adrian, clasa VI-a C 
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Spiritul sărbătorilor în sufletul copiilor 

 

Vineri, 16 decembrie, în 

sala de festivități, micuții 

din clasele pregătitoare           

de la au deschissezonul 

colindelor și au dat startul 

activității ,,Spiritul sărbăto-

rilor în sufletul copiilor”, 

din cadrul proiectului 

e duca ț iona l ,  ”Mag ia                

copilăriei", sub      coordon-

area prof. înv.     primar 

Steluța Munteanu și având 

colaboratori învățătorii 

micuților (prof. înv. primar 

Alina Dinu, înv. Doina 

Stănimir, înv. Ioana               

Nijloveanu), părinții și 

bunicii.  

 Ca să se bucure de magia sărbătorilor, 

copiii trebuie să simtă ce înseamnă ele cu 

adevărat. Drept urmare, atmosfera de 

Crăciun și-a făcut simțită prezența prin 

programul artistic ce le-a adus tuturor   

bucurie lăuntrică și emoții, cu atât mai 

mult cu cât a fost prima lor serbare de 

când au devenit elevi. Obiceiurile de 

Crăciun și Anul Nou păstrate din vechime 

dar și colindele interpretate au ajuns la   

sufletul spectatorilor, îndeplinindu-și 

obiectivul de a fi transmite mai departe 

din generație în generație.    
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 Spiritul sărbătorilor va cuprinde și pe elevii și pe învățătorii de la 

clasele I-II, în zilele de luni, 19 decembrie si miercuri, 21                        

decembrie, când programul artistic va continua tot în sala de 

festivități, sub coordonarea prof. înv. primar Simona Mirică.  

Marți, 20 decembrie, sub coordonarea 

prof. înv. primar Veronica Simion, este 

rândul elevilor și învățătorilor de la clasele 

III-IV să bucure inimile părinților și                

bunicilor. Elevii claselor a IV-a au invitat 

copiii din grupele mari de la grădinița nr 

53 să li se alăture în activitatea ce face 

parte din proiectul de parteneriat școală-

grădiniță ,,Azi prichindel, mâine școlărel”, 

proiect ce este coordonat de directorul 

Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga’’, prof. 

Iuliana Linea.   
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Dar din dar 

 

 Luni, 19 decembrie, un grup de 20 de elevi liceeni de la Liceul                             

Teoretic ,,Lucian Blaga’’ Constanța au vizitat Centrul de Primire în Regim de 

Urgență, participând la activitatea caritabilă ,,Dar din dar”, din cadrul Proiectului 

educațional al catedrei de religie ,,Lăsați copiii să vină la Mine”, sub coordonarea 

prof. Nicoleta Măldăianu și prof. Iuliana Voicu.  

Cristian Daiana, Clasa a XII-a C 
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 Această acțiune caritabilă a avut ca scop cultivarea comportamentului moral

-religios manifestat prin ajutorarea celor aflați în nevoi și aducerea unei raze de 

lumină pe chipul copiilor în pragul sărbătorii Nașterii Domnului.  

 Scânteia a pornit de la inimoșii elevi ai claselor a XII-a care au avut 

inițiativa de a-și mobiliza colegii liceeni în dăruirea de cadouri constând în                 

dulciuri și fructe pentru cei 50 de copii de la Centrul de Primire în Regim de 

Urgență. Darurile nu s-au oprit aici. Totodată, elevii din clasele gimnaziale,                 

alături de liceeni, au donat jucării și hăinuțe pentru cei aflați în nevoie. Toate 

darurile și-au găsit locul sub bradul împodobit de la Centrul de Primire în 

Regim de Urgență, urmând să aducă bucurie copiilor greu încercați de soartă. 

Pascu Andreea, Clasa a XII-a C 
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Cristian Roxana premiul întâi la gimnastică 

   

Stan Viorica   



COLABORATORI: 

ÎNV. DINU ALINA 

DRAGOMIR SIMONA 

CALIN CARMEN 

ANASTASOAIE ANDREEA 

TUDORAS  CORINA 




