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Editorial  

Nicolae Iorga, în articolul « Rânduri 

pentru un tânăr », îl întâmpina astfel pe 

Lucian Blaga 

 “E aici un tânăr care întinde braţe de energie către tainele 

lumii. Tainele nu se prind niciodată, căci avem un singur chip  

de a le prinde, să le trăim. [...] .Î n rândurile, rărite  îngrijorător, 

ale cântăreţilor simţirii noastre de astăzi,  fii binevenit, tinere  

Ardelean ! ″ 
 

Autoportret 

 

Lucian Blaga e mut ca o lebădă. 

În patria sa 

zăpada făpturii ţine loc de cuvânt. 

Sufletul lui e în căutare, 

în mută, seculară căutare 

 

de totdeauna, 

şi până la cele din urmă hotare. 

 

El caută apa din care bea curcubeul. 

El caută apa, 

din care curcubeul 

îşi bea frumuseţea şi nefiinţa. 
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        Este un proiect pe care școala noastră îl desfășoară cu succes în fiecare an cu 

elevii claselor V-VIII. Proiectul urmărește, pe lângă educarea și implicarea tinerei 

generații,  și conștientizarea comunității cu privire la starea mediului și la 

impactul pe care acesta îl are asupra fiecăruia. Mergând pe principiul, „learning 

by doing”, prin fiecare proiect de până acum am încercat și am reușit să 

promovăm soluții pentru a educa și dezvolta comunitatea, pentru a încuraja 

creativitatea și pentru a inspira la acțiuni pozitive pentru protejarea mediului 

înconjurator.   

       Hârtia este cel mai comun şi frecvent deşeu şi se eliberează din toate domeniile 

de activitate. Ne trece prin mână în fiecare zi, dar de multe ori nici nu ne dăm 

seama cât de iresponsabil o folosim, din neinformare, inconştienţă, din păcate, 

chiar şi din nepăsare. Ştim deja că reciclarea hârtiei înseamnă transformarea 

deşeurilor de hârtie în noi produse de hârtie. Însă de ce să o reciclăm? 

       Masa lemnoasă necesară fabricării hârtiei se obţine, de obicei, din plantaţii 

controlate, în general de conifere. Aceste plantaţii controlate au înlocuit multe 

păduri vechi, fapt ce a însemnat crearea unor dezechilibre naturale, prin 

pierderea multor habitate naturale, ecosisteme, distrugând şi ameninţând cu 

dispariţia multe specii de plante şi animale. De asemenea, copacii bătrâni 

stochează cantităţi mari de carbon, contribuind la reducerea gazelor cu efect de 

seră din atmosferă. Atunci când aceştia sunt tăiaţi, mare parte din carbonul stocat 

ajunge înapoi în atmosferă. Aşadar, reciclarea hârtiei ajută la păstrarea 

ecosistemelor şi economisirea unor resurse naturale epuizabile. 

       Reciclarea hârtiei presupune utilizarea de până la 65% mai puţină energie 

decât producţia de hârtie virgină şi cu 80% mai puţină apă. Hârtia este 

biodegradabilă. În timp ce putrezeşte în gropile de gunoi, se produce metan, un 

gaz cu efect de seră foarte puternic. Reciclarea hârtiei ajută la reducerea emisiilor 

de CO2 şi metan şi ajută la diminuarea încălzirii globale. Reciclarea deșeurilor de 

hârtie este o activitate menită să producă economii. Producerea hârtiei din lemn 

consumă mai multe resurse decât producerea hârtiei din deșeuri. Este timpul să 

devenim responsabili şi să învăţam să refolosim şi să reciclăm. 

       Copii sunt cei ce prin realizările lor duc societatea mai departe, astfel că prin 

colectarea selectivă, reciclarea și protecția mediului, acțiunile lor sunt notabile.  

       Și în anul acesta în data de, 12 aprilie, urmează să desfășurăm o activitate de 

colectare de deșeuri de hârtie cu elevii claselor I-VIII. Invităm elevii și părinții să 

se implce și să participe în număr cât mai mare la această activitate coordonată de 

prof. Săpunaru Elena. Conștientizarea și înțelegerea importanței reciclării hârtiei 

este un prim pas în educația unui copil în direcția protejării mediului. Puterea 

exemplului este cea mai scurtă și directă cale spre succesul de mâine.  

Mihailov Mara, Clasa  a VIII/a B 

ÎNVĂȚĂM SĂ RECICLĂM! 
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 Olimpiada de educație tehnologică, faza județeană, elevul Fica Andrei, 

din clasa a VIII-a A, s-a calificat pentru faza națională a olimpiadei de 

educație tehnologică ce se va desfășura în perioada 24-28 aprilie la Arad. 

Încrederea în sine, spiritul competitiv, gândul că munca sa va fi apreciată şi 

răsplătită onest l-au motivat pe elevul, Fica Andrei, să performeze și să obțină 

un rezultat  foarte bun.  

 Elevul, Fica Andrei, şi-a asumat mai multe responsabilităţi decât colegii 

săi de generaţie pentru că se reprezintă atât pe sine, cât şi profesorul, şcoala, și 

în cazul  calificării la faza naţională, judeţul. Pentru aceasta munceşte 

suplimentar, îşi reorganizează timpul zilnic, renunţă la multe alte activităţi, 

învaţă să-şi dozeze efortul, îşi dezvoltă disciplina învăţării, pune accent pe 

răbdare, voinţă, perseverenţă, profunzime, reflecţie, creativitate. Este foarte 

important sprijinul din partea familiei şi colegilor. Îi urăm succes și-l asigurăm 

că suntem alături de el în speranța unui rezultat excelent la olimpiada 

națională de educație tehnologică.   

Olimpiada de educație tehnologică 

“Tot ce facem conţine un merit  

prin faptul că reprezintă o mişcare 

în veşnica sforţare a omului de a cunoaşte şi 

de a crea” 

G.CĂLINESCU 
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 Promovând ideile de competiție și performanță, olimpiadele și concur-

surile școlare sunt adevărate pepiniere de excelență adresate elevilor cu aptitu-

dini intelectuale și interese deosebite. Elevul olimpic își asumă mai multe respon-

sabilităti decât colegii săi de generație pentru că se reprezintă atât pe sine, cât și 

profesorul, școala, iar în fericitul caz al calificării la faza natională, județul.  

     Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Constanța are astfel de elevi cu rezul-

tate remarcabile, calificați la faza națională. ,,Apreciez în mod deosebit rezul-

tatele pe care elevii le-au obținut la olimpiadele județene. Felicit elevii pentru 

munca depusă, pentru ambiție, dar și părinții pentru susținerea copiilor lor. 

Totodată, felicit și cadrele didactice care i-au îndrumat, pentru dăruirea de care 

dau dovadă în munca cu elevii. Le urez succes mai departe.”, a afirmat directo-

rul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea.  

    Olimpiada județeană de limba spaniolă a adus elevei Andreea Dan, clasa 

a XII-a C, calificarea la faza națională. O performanță pe care o repetă an de 

an. ,,Pentru mine, olimpiada este mult mai mult decât o competiție. Trăiesc în 

fiecare an așa-numitul <<spirit>> al olimpiadei care mă copleșește de fiecare 

dată. Participarea la faza națională de la Botoșani este o mare provocare, 

deoarece am ocazia să împărtășesc ideile cu alți tineri de vârste apropiate, să îmi 

fac prieteni noi și să mă auto-depășesc în ceea ce privește competențele mele 

lingvistice în domeniul limbii spaniole. Orice reușită este o confirmare că pot fi 

mai bună în ceea ce studiez și în același timp un îndemn lăuntric. Sunt mândră 

când reușesc să mă calific și sunt onorată să duc mai departe numele școlii mele. 

Îmi place să mă ghidez după maxima lui Pierre de Coubertin: <<Ai învins, con-

tinuă! Ai pierdut, continuă!>> Așadar, dincolo de competiție, olimpiada este o 

mare experiență în care îmi testez limitele și învăț să lupt pentru ceea ce-mi 

doresc. Îi mulțumesc doamnei prof. Laura Perșoiu care mi-a îndrumat pașii în 

acest demers dificil”, a mărturisit eleva Andreea Dan.  

  Elevele Andreea Istrate și Selin Iusein, clasa a VII-a C, au format echipa-

jul ce a reprezentat Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” la olimpiada de cultură 

civică, etapa județeană, desfășurată  pe 11 martie 2017. Elevele au avut de rezol-

vat, în cadrul subiectului,  elaborarea unui proiect prin care și-au propus rezol-

varea situațiilor în care dreptul copilului de a participa la viața culturală, artis-

tică, știintifică și tehnică, nu este întotdeauna respectat în școală. Lucrarea a  

fost evaluată cu nota 9, 20 cea mai mare din concurs.  Elevele sunt bucuroase de 

o asemenea performanță și se pregătesc în continuare pentru faza națională de 

la Deva, sub îndrumarea doamnei prof. Mariana Ștefan:  ,,Sperăm să se în-

toarcă victorioase și de acolo, chiar cu un premiu. Până atunci le urăm succes.’’   

Rezultate remarcabile ale olimpicilor Liceului 

Teoretic Lucian Blaga 
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  Rămânem în domeniul educației civice pentru a aduce în prim plan 

performanța echipajului format din trei eleve din clasele a XI-a B și C, Andra 

Goșu, Luciana Iorga, Andreea Panait, coordonate de prof. Mariana Ștefan și 

Elena Basa, ce  au întocmit proiectul ,,Inimi fără frontiere pentru migranți” pen-

tru concursul național ,,Toleranță și conviețuire în spațiul public”. Elevii de liceu 

din toată țara au avut posibilitatea să propună și să obțină sprijin financiar și 

mentorat pentru a implementa în școlile/comunitățile lor proiecte de educație 

civică pe tema toleranței și respectului pentru diversitate. Proiectul liceului nostru 

a parcurs toate etapele concursului și a ajuns în finală alături de alte trei proiecte 

din țară. Cele trei eleve însoțite de doamna prof. Mariana  Ștefan sunt invitate la o 

sesiune de training și la ceremonia de premiere care va avea loc la sediul  Centru-

lui Rațiu pentru Democrație din Turda, în zilele de 8-9 aprilie 2017. Șederea la 

Turda este de două zile, programul alternând sesiuni de training, networking și 

sharing privind etapa de implementare a proiectului, cu excursii la obiectivele tur-

istice din Turda. ,, Aș vrea ca echipa noastră să câștige premiul I, dar cea mai 

mare dorință ar fi ca, prin acest proiect, să facem o schimbare în mentalitatea 

oamenilor, să le deschidem inimile. După cum spune și numele proiectului nostru, 

urmărim să avem << inimi fără frontiere pentru migranți>>’’, a spus eleva Andra 

Goșu.  

  Olimpiada de educație tehnologică a fost de bun augur pentru elevul An-

drei Fica, clasa a VIII-a A, care s-a calificat la faza națională: ,,Sunt foarte bu-

curos că m-am calificat, e o realizare importantă pentru care am sacrificat destul 

de mult timp liber ca să studiez sub îndrumarea doamnei prof. Elena Săpunaru, 

dar a meritat”.  

  Așadar, profilul elevului olimpic e unul deosebit: muncește suplimentar, cu 

pasiune și dăruire, își organizează temeinic timpul zilnic, renunță la alte activități, 

învățând să-și dozeze efortul, își dezvoltă o disciplină a studiului, și, mai ales, se 

concentrează pe calități ca răbdare, voință, ambiție, perseverență, creativitate, 

imaginație. Totul cu sprijinul părinților și al profesorului care, prin vocație, 

împărtășește cunoașterea.    
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Ene Teodora, clasa a X-a C, Liceul  Teoretic  “Lucian Blaga”, Constanţa 

 

Frunze 

 

Frunze cad, frunze se ridică, 

Frunzele dansează pe cerul, cu nori de sticlă 

 

O pată de culoare pe o pânză ţesută fin.. 

Şi tot ce te îndulceşte acum este amarul unui vin, 

Aşternuturi de zori, aşternuturi de frunze, 

Aşternuturi de culori, sărutări pe buze.. 

Albastrul sihastru de toamna, cu pământ aspru, 

Simţind cum se rup norii, se rup de ploi, 

De fapt de plânsete noi... 

Am o vechime pe acest crez pământ de toamna, 

Am un nume diferit şi coroana de aramă. 

Din tot ce a fost nu vreau să fac vreo dramă, 

Dar e ciudat să suferi pentru o zi trecută de toamnă... 

Trece, tot cicatrizat 

Că nu suntem în război, nu sunt înarmat, 

Poate puţin speriat, de la drum abătut, debusolat, întunericul derutant... 

Plus ca toate se aduna, se aştern peste inima mea.. 

Ca cel dintâi strat de brumă. 

Încă pierdut, pierdut demult, 

Din inima-n inima mă mut, 

Cu ea, fără ea, îmi pierd gândul, 

Încerc să-mi iau avântul, 

Dar e toamna. 

 

O văd.. 

Cu ochii albaştri... reci, 

Ce te fac să te îndrăgosteşti, 

Şi rămâi aşa pe veci.. 

Dintre blocuri şi copaci, 

Îşi căuta lumină printre frunzişuri, culoare, 

Iar privirea ta, lumina căldura... e ca păsările, călătoare... 

Roşu, galben, ruginiu.. stinse.. 

Peisaje parcă din poveşti desprinse 

Inspiraţia şi voinţa încă trec pe lângă povesti nescrise, 

În mine cetăţi extinse, 

Tu cu o atingere le spulberi pe toate de parca ar fi doar vise.. 

Totul sub asediu, în ochii tăi foc, deşi-i albaştri vechi, 

Puri, rari ca şi tine de fel, 

M-am îndrăgostit cum poţi să-ţi explici altfel? 

Afară e destul de cald, 

Dar e toamna. 
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Frunze cad, frunze se ridică, 

Frunzele dansează pe cerul, cu nori de sticlă 

Codru-n ceas răsuna, stau seara şi privesc 

Fie că e secera sau o întreagă luna. 

Numai vântul o să poată să-mi spună, 

Ce va fi sau ce-o să rămână. 

Ţinându-te de mână, 

Ştiind că doar căldura ta mă mai încălzeşte, 

Logic că este dor imaginaţia mea. 

Dar mi-ar plăcea să ştiu că va putea fi ceva, cândva, cumva. 

Simt cum îmbătrânesc privindu-te, 

Aşteptând ca uraganul ăsta să-mi dispară din piept, 

Nu mult şi din cer, ploi cern, 

Tot continua să cadă frunze, ploua uşor.. 

Dar m-am înşelat ai ochii verzi, 

Fie că da, fie că nu, te iubesc, trebuie să mă crezi, 

Copaci nu mă lăsa, mă ţin strâns pe banca în care te-am întâlnit.. 

Tu nu iubeşti, tu nu simţi, tu nu vezi, 

Afară e soare, natura-ţi cânta, tu ai să pierzi, 

E senin, e totul verde, maro, cum îţi place, te întristezi? 

Sunt aici să te ridic, totul e frumos, e uşor să pierzi totul dacă nu crezi.. 

Toţi îţi zâmbesc, toţi îţi cântă.. vezi? 

Sunt aici să te ridic, niciodată n-ai să mai cedezi. 

Tot într-o zi de toamnă. 
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Sanitarii pricepuți  

 Misiunea fundamentală a 

Societății Naționale de Cruce 

Roșie din România (SNCRR) 

este îmbunătățirea condțiiilor de 

viață a celor mai vulnerabile 

persoane.  Prin persoane 

vulnerabile se înțelege acele 

persoane care se află în pericol 

datorită situațiilor care le 

amenință supraviețuirea sau 

posibilitățile acestora de a trăi în 

condiții minime de securitate 

materială și demnitate umană. 

  

       Diseminare realizată de un voluntar în cadrul Filialei de Crucea Roșie 

Constanța în sala de festivități a liceului, miercuri 29.03.2017 incepand cu 

ora 1200. Prof. Calin Carmen 

         Impactul scontat este informarea si educarea populatiei scolare cu 

privire la importanta dobandirii cunostintelor de prim ajutor de baza si 

impactul pozitiv al interventiilor de prim ajutor de baza in salvarea vietii . 



Pagina  9 

 Un grup de 20 de elevi de 

la clasele a VI-a A, a VI-A B și a 

VII-a B, din ciclul   gimnazial 

al Blaga”  Constanța, coordonați 

de prof. Carmen Călin și prof. 

C o r i n a  T u d o r a ș ,  a u                

participat, astăzi, la cursul              

Cruci i  Roș i i ,  „Sani tari i 

pricepuți”. 

      Diseminarea informațiilor a 

fost realizată de Daniela             

Ungureanu, voluntar 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. 

 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, fracturilor, arsurilor și intoxicațiilor dar s-au 

confruntat și cu simulări practice de intervenții de prim ajutor în salvarea 

vieții.   

Cristian Robert, Vasiluţă Iulian, clasa a VI-a B 
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Tradiții de Mărțișor 

 Acest străvechi obicei al primăverii este specific poporului român şi îşi are 

originea în credinţele şi practicile agrare. Sărbătoarea lui are loc în prima zi a lui 

martie, considerată ca prima lună a primăverii. În vechime, pe data de 1 martie, 

mărţişorul se dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor şi tinerilor - fete şi băieţi 

deopotrivă.  

 Şnurul de mărţişor, alcătuit din două 

fire de lână răsucite, colorate în alb şi roşu, 

sau în alb şi negru, reprezintă unitatea con-

trariilor: vara-iarna, căldură - frig, fertili-

tate - sterilitate, lumină - întuneric. Şnurul 

era fie legat la mână, fie purtat în piept. El 

se purta de la 1 martie până când se arătau 

semnele de biruinţă ale primăverii: se aude 

cucul cântând, înfloresc cireşii, vin berzele 

sau rândunelele. Atunci, mărţişorul fie se 

lega de un trandafir sau de un pom înflorit, 

ca să ne aducă noroc, fie era aruncat în di-

recţia de unde veneau păsările călătoare. Cu 

timpul, la  şnurul mărţişorului s-a adăugat o 

monedă de argint. Era credinţa că portul 

mărţişorului aduce noroc. Fetele îl purtau 

timp de douăsprezece zile la gât, după care-l 

prindeau în păr  şi-l ţineau astfel până la 

sosirea berzelor sau până ce înflorea primul 

pom. După aceea, cu şnurul legau creanga 

pomului, iar cu banul respectiv îşi cum-

părau caş, pentru ca tot anul să le fie faţa 

frumoasă şi albă. 

Matei Aida, Clasa a X-a C 
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De 11 ani Centrul Rațiu pentru Democrație din Turda organizează anual                

proiectul ”Toleranță și conviețuire în spațiul public”. Proiectul constă practic într-un 

concurs la care pot participa elevi de liceu din toată țara, care propun și obțin sprijin 

financiar și mentorat pentru a implementa în școlile/comunitățile lor proiecte de                 

educație civică pe tema toleranței și respectului pentru diversitate. Liceul nostru s-a 

înscris în concurs cu un echipaj format din trei eleve din clasele a-XI-a B și C,  Goșu 

Andra, Iorga Luciana, Panait Andreea , coordonate de prof. Ștefan Mariana și Basa 

Elena, ce  au întocmit proiectul ”Inimi fără frontiere pentru migranți”. Proiectul               

liceului nostru a parcurs toate etapele concursului și a ajuns în finală alături de alte 

trei proiecte din țară. Cele trei eleve însoțite de dna profesoară Ștefan Mariana  sunt 

invitate la o sesiune de trening și la ceremonia de premiere care va avea loc la sediul  

Centrului Rațiu pentru Democrație  la Turda, în zilele de 8-9 aprilie 2017. Șederea la 

Turda este de două zile, programul alternând sesiuni de trening, netwoking și sharing 

privind etapa de implementare, cu excursii la obiectivele turistice din Turda. Această 

etapă este și un mod de gratificare a tinerilor premianți, care se vor bucura de două 

zile în Turda și împrejurimi. 

Goșu Andra, Iorga Luciana, Panait Andreea 

Proiectul  ”Inimi fără frontiere pentru migranți”  

premiat de Centrul Rațiu pentru democrație - Turda 
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Elevele ISTRATE ANDREEA (VII C) și  IUSEIN SELIN (VII-a C), au                

format echipajul ce a reprezentat Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” la olimpiada de 

cultură civică, etapa județeană, desfășurată  pe 11 martie 2017. Elevele au avut de 

rezolvat în cadrul subiectului  elaborarea unui proiect prin care și-au propus               

rezolvarea situațiilor în care dreptul copilului de a participa la viața culturală,                

artistică,  științifică și tehnică, nu este întotdeauna respectat în școală. Lucrarea a  

fost evaluată cu nota 9,20 cea mai mare din concurs.  Elevele se pregătesc în                

continuare pentru faza națională sub îndrumarea  d-nei prof. Ștefan Mariana, care 

anul acesta se va desfășura la Deva, în perioada 24-28 aprilie 2017.  Sperăm să se 

întoarcă victorioase și de acolo, chiar cu un premiu. Până atunci le urăm succes. 

Istrate Andreea, Iusein Selin, Clasa a VII-a C 

Locul  I 

la Olimpiada de cultură civică 

 etapa județeană 11 martie 2017 
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Voluntariat pentru delfinii Mării Negre 

 Activitatea este desfășurată în 

colaborare cu ONG Mare Nostrum. 

Elevii sunt înscriși ca voluntari în    

monitorizarea delfinilor din sectorul 

de plajă portul turistic Tomis -               

Universitate.  

          Activitatea este desfășurată             

lunar când ieșim pe plajă) 

În această acțiune se dezvoltă Reţeaua de 

monitorizare a cetaceelor, astfel elevi,            

profesori, angajaţi ai instituţiilor şi                  

firmelor ce îşi derulează activitatea, în        

zona costieră, vor fi recrutaţi şi instruiţi, pe 

lângă membrii deja existenţi, care au fost 

alături de ani de zile. Se identifică               

cauzelor pentru care aceştia eşuează,               

astfel fiind capabili de a pune în practică, 

mai apoi, măsuri de prevenţie şi conservare. 

Enache Răzvan, Clasa a X-a A 
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MUTALÎP AYLIN, CLASA a IX-a B 

 

IUBITA MEA, MAREA 

 

Mă vezi? 

Mereu sunt aici, 

Așteptându-ți valurile, 

Iubirea plină cu sare, 

Nopțile târzii în care mă atingeai rece, 

Mereu mai rece… 

 

Mă auzi? 

Mereu sunt aici să-ți ascult furia, 

Să te ascult, draga mea. 

 

Unde ești tu, iubita mea mare? 

Unde –ți sunt valurile înfiorate? 

Unde-ți sunt gândurile neiertate? 

 

Mă simți? 

M-ai simțit? 

Îți mai aduci aminte, 

Când mă încălzeai cu valuri, 

În loc de cuvinte? 

 

 

 

STAMEN VLAD, CLASA a IX-a B 

 

PRIVIND LA MALUL TĂU 

 

Privind la malul tău, 

Am rămas uimit. 

Toți doreau ceva de la tine, 

Eu n-am cerut nimic. 

 

Am vrut doar să-ți întorci 

Privirea către mal… 

Eu n-am să plec, voi sta aici, 

Un privitor banal. 

 

Am vrut să mă mai vezi o dată 

Pictându-ți ochii albaștri. 

Pentru mine ești o fată 

Venită dintre aștri. 

 

Sper că de mine n-ai să uiți 

Când îmi va fi mai greu, 

De mine o să uite mulți, 

Un privitor la malul tău. 

 

Acum te las, timpul s-a scurs 

Ca și povestea noastră. 

Ești mai frumoasă la apus, 

Iubită mare albastră. 

 

TINERE  CONDEIE 
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Le grand 

chien                             

                                    

Court 

Rapidement. 

Le petit chat 

Joue 

Heureusement. 

(Ivanov Bianca) 

 

La belle tortue 

Nage 

Precisement 

Les petits poissons 

Nagent 

Rapidement. 

(Ivanov Ana) 

 

Le beau perroquet  

Chante 

Lentement. 

Les enfants 

Ecoutent 

Joyeusement.( 

Ionascu Andreea) 

 

L'elephant 

Mange 

Silenciusement. 

La petite souris 

Court 

Lachement. 

(Onisor Andrei) 

 

Le livre de Francais  

Est colore 

Gentiment. 

L'enfant sage 

Dessine 

Heureusement. 

(Abibula Edis) 

 

La petite souris 

Court 

Rapidement. 

Le grand chat 

Regarde 

Attentivement. 

Les passagers nombreux 

Montent 

Rapidement. 

Le grand bateau 

Demarre 

Hatement. 

(Salcianu Cosmin) 

 

 

Le stylo noir 

Ecrit 

Rapidement. 

Le beau enfant 

Finit les devoirs 

Heureusement. 

(Salcianu Cosmin) 

 

 

Le singe heureux 

Mange 

Rapidement. 

Les bananes jaunes 

Disparaissent 

Malheureusement. 

(Tanislavescu Carmen) 

 

 

Le beau chat 

Dort 

Heureusement. 

La petite souris  

Sort 

Rapidement.( 

Matei Aida) 

 

 

Une etoile brillante 

Brille 

Fortement. 

Une grande meteorite 

Glisse 

Doucement dans le ciel. 

(Amariei Andra) 

 

 

Un ours brun 

Mange 

Imprudemment. 

Un petit renard 

Cachette 

Astucieusement. 

(Gachi Anastasia) 

 

 

Les enfants inocents 

Aiment 

Aveuglement 

L'amour sincere 

Existe 

Vraiment. 

(Poenaru Bianca) 

 

 

L'amour puissant 

Te frappe  

Follement. 

L'ame de la triste fille 

Souffre 

Enormement. 

(Mocanita Alexandra) 

 

 

Le premier amour 

Est 

Fort 

Le premier bissou 

Est  

Doux. 

(Poenaru Bianca) 

 

 

Le soleil fatigue 

A sommeil 

Seulement quand 

La lune est evreillee 

Les etoiles brillantes 

Dansent 

Gaiement avec la lune  

Chaque nuit. 

(Lacatusu Iulian) 
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Târgul de mărțișor vestește primăvara  

  la Liceul Lucian Blaga 

        Există o primăvară pentru 

natură și una pentru suflet. De cea 

pentru suflet, au avut grijă elevii 

claselor primare de la Liceul            

Teoretic Lucian Blaga Constanța, 

care au participat la activitatea  

Primăvara în inimi de copii, 

vineri, 3 martie, în sala de 

festivități.  
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        Activitatea ce face parte din proiectul              

educațional Magia copilăriei, a fost coordonată de 

prof. înv. primar, Steluța Munteanu (pentru clasele 

pregătitoare), prof. înv. primar, Simona Mirică 

(pentru clasele I-II ) și prof. înv. primar, Veronica 

Simion (clasele III-IV) cu colaboratori în rândul  

celorlalți învățători, părinți și bunici. La începutul 

activității, legenda mărțișorului care se păstrează an 

de an s-a făcut auzită și a transmis astfel o tradiție 

românească specifică începutului de primăvară.     

                     

      Atelierele de creație de decorațiuni 

reprezentând mărțișoare, felicitări și 

tablouri dedicate zilelor de 1 Martie și 8 

Martie au avut ca finalitate expoziția 

Târgul de mărțișor, unde elevii și-au  

expus rodul creativității  și imaginației 

lor.   

Clasa pregătitoare D 

prof. înv. primar  

Alina Dinu 
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Concursul de literatură şi creaţie plastică “Colocvii blagiene” va cuprinde 

următoarele secţiuni: 

 

1. Secţiunea de traduceri în limbile franceză, engleză şi italiană; 

 

2. Secţiunea de creaţie în limbile franceză, engleză şi italiană- poezie şi 

proză scurtă; 

 

3. Secţiunea de creaţie în limba română- poezie şi proză scurtă; 

 

4. Secţiunea de teatru pentru nivelul primar şi cel gimnazial- ÎN LU-

MEA PERSONAJELOR FANTASTICE; 

 

5. Secţiunea CULORILE PRIMĂVERII: 

 

1. subsecţiunea de creaţie plastică pentru elevii cu CES cu tema                              

RENAŞTEREA-BUCURIA VIEŢII/LUMINII (se admite orice 

tehnică pictură, desen, colaj); 

 

2. subsecţiunea de creaţie cu tema ANTITEZA LUMINĂ-ÎNTUNERIC 

în operă lui Lucian Blaga: artă fotografică, pictură, afişe sau grafică. 

 

6. Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru elevii cu tema CONTEX-

TUL ISTORIC AL VIEŢII ŞI ACTIVITĂŢII LUI LUCIAN BLAGA. 

 

“Colocvii blagiene”  
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Un final fericit…..  

Povestea Ursul păcălit de vulpe”… 

Clasa pregătitoare D 

prof. înv. primar  

Alina Dinu 



Pagina  20 

  Joi, 2 martie, a fost o zi în care Liceul Teoretic Lucian Blaga și-a deschis 

porțile pentru a primi cu drag în vizită pe prichindeii de la Grădinița nr 53 Micul 

Univers însoțiți de directorul instituției Luminița Cosmeanu, de doamnele educa-

toare și, bineînțeles, de părinți. Inițiativa face parte din proiectul de parteneriat 

școală-grădiniță ,,Azi prichindel, mâine școlărel” care este coordonat de directo-

rul Liceului Teoretic Lucian Blaga, prof. Iuliana Linea.    

     

Ziua porților deschise   

la Liceul Lucian Blaga 

Astfel, elevii claselor a IV-a, împreună 

cu doamnele învățătoare Despina 

Staicu, Adriana Cârmiș, Irina Gigea 

și Mihaela Negru, au fost gazde   

primitoare pentru copiii din grupele 

mari de la grădinița nr 53. 

         Alături de gazde au confecționat 

mărțișoare pentru a le oferi                 

mămicilor cu ocazia zilei de 8 martie.   
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  Părinții prichindeilor au fost întâmpinați de directorul liceului, prof. 

Iuliana Linea, care le-a prezentat școala, sălile de clasă unde vor învăța copiii 

din clasele pregătitoare, sala de sport renovată pentru viitorii iubitori de 

mișcare și biblioteca cu fondul de carte bogat ce-și așteaptă o nouă generație 

de cititori.   
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 Limba franceză şi valorile solidarităţii, ale dialogului şi diversităţii 

culturale sunt celebrate de Ziua Internaţională a Francofoniei, prin mii de 

evenimente organizate în tot spaţiul francofon. Evenimentul a fost creat în 1998 

de Organizaţia Internaţională a Francofoniei care reuneşte 890 de milioane de 

oameni care au în comun valorile francofoniei şi limba franceză.  
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         Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei reuneşte 77 de state, 57 

de state membre şi 20 cu statut de    

observator, din Europa, Africa şi            

Orientul Mijlociu, Asia şi Oceania, cele 

două continente americane şi zona            

Caraibilor, care au în comun limba 

franceză, una din singurele două limbi 

vorbite pe toate continentele, alături de 

engleză. România este membră a OIF 

începând din anul 1993. 

Marienici Geanina, Voinea Rodica, 

Clasa a X-a C 

 

     Franceza este vorbită de 220 de 

milioane de oameni din întreaga 

lume şi este a treia cea mai folosită 

pe Web,  este limba oficială în 32 

de state membre ale OIF, fie          

singură, fie împreună cu alte limbi 

- engleza, araba, spaniola sau           

portugheza - şi este, complet sau 

în parte, limba maternă în Franţa, 

Belgia, Elveţia, Luxemburg şi 

Monaco. 

    În Franţa, Algeria, Canada,           

Maroc, Belgia, Cote d'Ivoire,            

Tunisia, Camerun, Republica             

Democrată Congo (RDC) şi               

Elveţia sunt cei mai mulţi 

francofoni, iar în Europa Centrală 

şi de Est în România, apoi Polonia 

şi Republica Moldova. 

       În România peste 25% dintre            

r o m â n i  v o r b e s c  l i m b a 

franceză, un record pentru o ţară 

în care limba oficială nu este 

franceză.  
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 Plaja Modern s-a reabilitat și extins cu câteva diguri și s-a scos nisip din 

Mare pentru a fi adus la mal, pentru a se ajunge la aproximativ un kilometru și 

jumătate de plajă cu o lățime de 60 de metri. 

 Noul nisip, ce stă pe o suprafață în care puteai să înoți acum câteva luni 

este fin  și abia așteapta sa fie  calcat de turiști. Până la noul mal al apei ai ceva 

de mers, față de cum erai obișnuit de atâția ani….   

Plaja Modern extinsă 
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    Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța este un nume important din               

peisajul învățământului constănțean, imagine a unei instituţii de învățământ dotată 

în concordanță cu standardele europene şi cele cerute de ARACIP şi care, de-a   

lungul scurtei sale existențe, s-a remarcat prin activități de mare clasă, atât cele 

instructiv educative, cât şi cele extraşcolare. 

 Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanţa, o instituţie de învăţământ          

tânără, în plină ascensiune, oferă servicii educaţionale de calitate, ce conduc la  

dezvoltarea personalităţii elevilor. Dispunând de un personal didactic bine pregătit 

şi de o dotare modernă, Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanţa, unic prin           

filiera sa teoretică in partea sudică a municipiului, asigură continuitatea traseului 

educaţional, pe cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal. 

Cupciac Diana, Clasa a X-a C 

Liceul Teoretic  

„Lucian Blaga”  



Pagina  26 

Tănislăvescu Carmen, clasa a X-a, Liceul  Teoretic “Lucian Blaga”, Constanţa 

 

 

Apus în pădure 

 

 

 

”Caut, nu ştiu ce caut. Caut un cer trecut, ajunul apus…” Lucian Blaga 

 

 

 

 

 O frumoasă zi de vară… obositoare…  deşi e dimineaţă, soarele arde sus pe 

cer anunţând o zi foarte încinsă, niciun nor, oricât de mic, nu se încumetă să dea 

ochii cu soarele care dogoreşte nepăsător. Pădurea cu copaci înalţi şi cu frunziş 

des, din apropierea casei bunicilor mei spune povestea acestui spaţiu magnific… 

Pădurea răcoroasă, departe de soarele care dogorea. aerul proaspăt, departe de cel 

poluat al oraşului în care locuiesc… Copacii par aduşi de spate, asemenea unor 

bătrâni apăsaţi de greutatea anilor mulţi, iar eu am pășit temătoare, deoarece pă-

durea m-a întâmpinat tăcută, în jur stăpânea pacea adâncă, iar farmecul acestui 

cadru m-a fermecat… O mică adiere de vânt… a înfiorat atmosfera… o ploaie 

deasă, cu stropi mari şi grei, a cernut năvalnic din cerul întunecat, preţ de câteva 

minute. În chip straniu, pădurea s-a grăbit să îmbrăţişeze capriciul umed al cerului 

şi a primit cu plăcere binecuvântarea stropilor de ploaie. Copacii par a fi întinerit 

brusc. Precum un burete uscat, frunzele copacilor s-au grăbit să absoarbă licoarea 

ploii. Ameţetie de gustul proaspăt al stropilor de ploaie, frunzelor copacilor şi-au 

preschimbat hainele de un verde palid, într-unele de un verde aprins.  

Stăpânirea  unei acalmii dense… nicun zgomot, cât de mic, nu deranjează liniştea, 

doar ecoul ciripitului păsărelor zgribulite se aude prelung în pădure… 

 Am rătăcit… pe poteca înverzită… apoi a apărut ca o speranță… un 

luminiș… Lumina roșiaticî a soarelui aprindea parcă cerul… oglindit în apele unui 

râu… străjuit de brazii înalți și impunători… o mică adiere de vânt a  înfiorat 

iarăși atmosfera… 

Apusul de soare era electrizant și toată pădurea se pregătea pentru în-

tunericul nopții… din tufișuri un foșnăit… m-am retras… și fără suflare am admi-

rat în saltul vessel… o căprioară… atunci când luna își pregătea călătoria prin văz-

duh urmând să-și reverse lumina rece prin ținutul adormit…. Doar o bufniță 

alungă, parcă… umbrele întunericului… 
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 Un copil talentat,  deosebit și 

grațios, Daria-Teodora Șchiopu  clasa a 

III-a A, Liceul Teoretic Lucian Blaga, 

Constanța, activează la Școala de dans 

Joy 2 Dance. 

 

Daria-Teodora Șchiopu  

 Dansul "Having fun in Kîr-

gîzstan"- premiul III la concursul 

internațional de dans Dance World 

Cup și premiul întâi și trofeul sectiunii 

"Lebăda de cristal" la concursul 

național de dans Lebăda de cristal. 

 Dansul "The Panters"- premiul 

doi la concursul internațional Dance 

World Cup și locul întâi și trofeul secti-

unii "Lebăda de cristal" la concursul 

național de dans Lebăda de cristal. 
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Banu Ştefania, clasa a VII-a, Liceul  Teoretic “Lucian Blaga”, Constanţa  

 

 

 

Primăvara 

 

”Înc-o dată, iar şi iară, a iubi e primvară…” Lucian Blaga, ”Primăvara” 

 

 

 

Primăvara anotimpul sufletului meu....  Anotimpul renasterii si al iubirii , 

cât nu aș da să fie mereu primăvară….  Să simt mirosul ierbii proaspete, să aud 

foșnetul liniștitor și să văd mișcarea grațioasă și lină a sa, este un moment tainic 

al existenței… Copacii îmbracă straie de sărbătoarea renașterii, floricelele din 

copaci îți imbie ziua cu mirosul lor aparte.  

Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, care mângâie blând 

pământul și toate vietățile. Bolta albastră se oglindește în apele limpezi ale 

râurilor. Zilele sunt mai blânde și mai lungi, iar nopțile mai scurte. 

Pe bolta cerească se zărește soarele, un cerc de foc, iar fluturii aleargă 

veseli din floare în floare în timp ce razele soarelui toarnă jar pe pământ… Par-

fumul primăverii gingaș, îmbie copacii pentru a adduce la iveală mugurii, pentru 

a trezi la viață întreaga natură. Picăturile de rouă aduc bucurie în sufletul harni-

cilor furnicuțe, iar zumzetul albinelor  veselia pe chipul tuturor. 

Lângă firicelele subțiri de apă, se zărește un ghiocel, cu gluga lui verde și 

clopoțelul de argint ce iese de sub zăpadă, la fel ca și covorul multicolor de flori… 

Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinerețe,voioșie și 

culoare… 

Aştept cu emoţie, în port… spectacolul răsăritului soarelui primăverii la 

țărmul mării, am admirat spuma valurilor care mângâiau lin malul, iar vântul 

furios  a început să bată tare, formând  valuri ce se sparg pe ţărm,  simfonia de 

culori  accentuată în pânza norilor… un pic de răcoare şi  briza mării… 

Îmi era dor să văd culoare și să văd în jur zâmbete, monotonia se insta-

lase... acum totul e viu..  totul parcă a fost vrăjit să prindă viață.  Gâzele au ieșit 

și ele să zburde fericite, aducându-ți zâmbetul pe buze când auzi zumzăitul lor, să 

simți atingerea razelor de soare,  să vezi culoare, să trăiești iubind,  să ne bu-

curăm de natură cât se poate,  să iubim spațiul înconjurător...  ăsta e sfatul după 

care eu mă ghidez în viață! 

 



COLABORATORI: 

ÎNV. DINU ALINA 

DRAGOMIR SIMONA 

CALIN CARMEN 

ANASTASOAIE ANDREEA 

TUDORAS  CORINA 



“Opreşte trecerea. Ştiu că unde nu e moarte, nu e 

nici iubire, - şi totuşi, te rog: opreşte, Doamne, 

ceasornicul cu care ne măsori destrămarea.” 

Lucian Blaga 


