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 Un flash mob sub forma unui tricolor viu 

VALORI SPIRITUALE ROMANESTI  
 

I. Să fii roman înseamnă 
  Mai mult decât să speri  
   Înseamnă sa fii mândru  
   Cu ale tale culturi. 
 
II.   Să îți respecți cultura  
   Istoria de ieri, 
   Și patria cu viața  
   Să lupți, să crezi, să speri. 
 

A fi român înseamnă 
    Să știi ce este dor, 
    Chiar dacă viața te condamnă, 
     Să știi că țara-ți este mamă 
     Și tată-întregul popor. 
 

Să știi că oriunde te-ai duce  
     Aici rămâne casa ta,  
     Aici iubit vei fi, române  
     Unde îți e familia. 
 

Tu, române, să fii liber 
    Să împlinești tot ce-ți dorești, 
    Să ai încredere în tine 
    Și să păzești tot ce iubești! 
 

Și România, țara ta, 
    La fel de mult s-o ocrotești 
    Cum tu,  pe mama ta... 
    La infinit tu o iubești . 
 

Să crezi, să speri, să te jertfești 
      Să-ți aperi țara, s-o iubești, 
      Să lupti, să înveți și să muncești; 
      Cu patria să te mândrești. 
 
 

Să știi când trebuie să lupți, 
      Să știi când trebuie să te oprești, 
      Să ai credința-n Dumnezeu 
      Ca orice faci, n-o să dai greș. 
 
 

 Cultura, imnul steagul nostru, 
     Să le cunoști, să le cinstești! 
     Căci toate astea reprezintă  
    Întregul șir de VALORI SPIRITUALE ROMÂNEȘTI ! 

Sarofin Gabriela 
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La începutul acestui an școlar au fost organizate alegeri pentru ocupa-
rea funcțiilor de conducere în Consiliul Școlar al elevilor.  Pentru funcția de 
președinte au candidat elevii: IONAȘCU NICOLAE  din clasa a-IX-a A, și 
POPESCU ȘTEFANIA din clasa a-X-a A. Pentru funcția de vicepreședinte  a 
candidat eleva NICHIFOREASA MARIA  din clasa a-X-a A,  iar pentru 
funcția de secretar a candidat eleva ȘERBĂNESCU ELENA  din clasa a-X-a 
A. Elevii din clasele V-XII au votat în cadrul a două sesiuni electorale, în zi-
lele de 17 și 18 octombrie 2017. Rezultatele au fost următoarele: președinte 
CȘE -  IONAȘCU NICOLAE cu o majoritate de voturi, vicepreședinte – NI-
CHIFOREASA MARIA;  secretar ȘERBĂNESCU ELENA. 

Cupciac Diana, Clasa aXI-a C 
 

Alegeri consiliul școlar al elevilor 
An școlar 2017-2018 
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Educația financiară  
se învață din clasele primare  

 Marți, 28 noiembrie, la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga’’ Constanța, 
în sala de festivități, elevii claselor a IV-a, însoțiți de doamnele 
învățătoare, Mădălina Harabagiu, Daniela Costache și Veronica Simion, 
au participat la o activitate din domeniul educației financiare, inițiată de 
Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale.   
    Astfel, reprezentantul BNR a prezentat un DVD ,,Să vorbim despre 
bani și bănci”, destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial, care cu-
prinde scurt-metraje despre istoria banilor, viața bancnotelor și elemen-
tele de siguranță ale acestora, precum și un tur virtual al Băncii 
Naționale a României. Realizatorii au pornit de la câteva intrebări 
aparent simple: ,,De unde vin banii?’’, ,,Ce facem cu ei?’’, ,,Cum îi folo-
sim’’, ,, De unde vine numele leului românesc?’’, și s-au străduit să ofere 
răspunsuri într-un limbaj accesibil pentru segmentele de vârstă vizate, și 
anume, 9-11 ani și 12-15 ani, alegând ca aceste întrebări și răspunsuri să 
fie redate prin acțiuni și dialog cu personaje în care se poate regăsi ori-
care dintre noi în viața de zi cu zi.  
    Săptămâna trecută, joi, 23 noiembrie,  la Liceul Lucian Blaga, a 
fost rândul claselor a III-a, alături de doamnele învățătoare Camelia 
Șoptelea, Ioana Șerban, Paraschiva Avram și Elena Ghiban, să se famil-
iarizeze cu această tematică financiară, urmând ca, în săptămânile ce vor 
veni, fiecare serie de clasă din ciclul gimnazial să participe la o asemenea 
activitate educativă.       
        Tănislăvescu Carmen, Clasa a XI-a C         
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TINERII VOLUNTARI  

DE LA CRUCEA  ROȘIE 

 Vineri, 6 octombrie,  la Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanța, o 
echipă de voluntari din cadrul filialei pentru tineret a Crucii Roșii         
Constanța, a realizat o informare legată de istoria Crucii Roșii.  Astfel, 
elevii de la clasele a VI-a B și C care au cursul opțional ,,Sanitarii price-
puți” al prof. Carmen Călin au fost curioși să afle cum a apărut Crucea 
Roșie, ce rol are ca ONG, ce înseamnă să activezi ca voluntar. Întreaga 
activitate le-a creat și motivația să aprofundeze cunoștințele de prim aju-
tor la orele de opțional. 
      Murat Georgiana, Clasa aXI-a C 
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"Caravana Sănătate prin Sport" 
Prima escală, la Liceul "Lucian Blaga" 

Proiectul este finanţat de Primăria Municipiului Constanţa şi 
 organizat  de CS Phoenix, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi Federaţia Română Sportul 
pentru Toţi. 
  „Vor fi foarte multe demonstraţii de virtuozitate ale elevilor con-

stănţeni pasionaţi de sport, în special de baschet, handbal şi fotbal. 

Campania va continua luni, atunci când vom ajunge la Şcoala nr. 7 

«Remus Opreanu», iar marţi, ajungem la Şcoala nr. 29 «Mihai Vitea-

zu». 17 instituţii se vor bucura de atenţia noastră, iar cele mai bune 

trei vor fi premiate”, a declarat Cristian Mănăstireanu, preşedinte CS 

Phoenix Constanţa.  
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SUNTEM DOAR ATÂT? 
 

Te-ai născut. O ființă pe care acum o poți numi mamă s-a chinuit timp 
de aproape un an să îți ofere tot ce e mai bun încă din interiorul interiorului 
ei. Cu cât a durut-o mai mult, te iubea și mai mult. Incredibil, corect? 

E realitatea. Nu fi mirat. Nu am să-ți născocesc povești de adormit. Ar fi 
degeaba. Trebuie mai întâi să știi cum stă treaba cu realitatea asta. E cam 
complicată pe plan sufletesc. 

Știi ce așteaptă mama ta cel mai mult după ce te-ai născut? Să plângi, ca 
să știe că respiri. Că ești plin de viață. Altfel, ar cădea în gol. Și mai apoi, să 
fii un om bun pentru totdeauna. Ceea ce e cam greu.  

De unde știu? Simplu. Experiența, suflet tânăr. Acum plângi. Plângi 
mult până simți o prezență și o căldură unică. E ea, mama. Te-a luat în brațe 
și te ține la pieptul ei. Tot o să o pomenesc. Nu, nu ați rupt legătura după ce 
trupurile vi s-au separate. Legătura asta e indestructibilă. 

Prima îmbrățișare, primul sărut pe creștetul capului. Asta e fizic, cel 
puțin. E doar prima etapă, suflet tânăr. Prima e cea mai frumoasă. Mai vedem 
noi pe parcurs. Succes! 

Ai început Copilăria. Ah, ce dor îmi este de ea! O să-ți lipsească. Nu te 
aștepta să existe perfecțiune. E un mit. E un fals. 

Ai crescut. Ești frumos, sănătos. Sufletul este neatins. Deocamdată. Și 
încă pur, plin de lumină. Nu te-ai schimbat încă în rău. Mama ta e mândră de 
tine, suflețelule. Iubirea ei față de tine tot crește. Și a ta. Două suflete de 
nedezlipit. Tu ești salvarea ei. Ea respire încă prin sufletul tău, oglinda ființei 
tale cu suflu.  

Primii prieteni. S-ar putea să-i ai pe vecie, chiar și după ce devii o stea 
pe cer. Una căzătoare, poate. Sau s-ar putea pierzi după un timp. Timpul ăsta. 
Viața asta. N-ai ce să faci. Viața ne face răi fără să putem evita asta. Știi cum 
zice Shaskepeare într-o lucrare de-a sa? Nu? Îți spun eu.  

”Dar suntem / Plăpânde firi de om robiți  de timp/ Puțini sunt îngeri.”  
Așa că ai grijă! Un mic sfat: privește adânc în ochii lor, dincolo de pu-

pile. Cu puțină îndemânare, le vezi sufletul. Bine, o parte din el. Îi vei de-
scoperi. Și va fi decisiv. 

Bucură-te de culorile încă neșterse. Profit de fiecare clipă efemeră. De 
fiecare lucru, de fiecare amintire mica. Speranța. Până la capăt cu ea, bine? 
Luptă, mic războinic! 

Pubertatea. Și mai multe suflete cu diferite caractere în jurul tău. E deru-
tant uneori. Prietenii din Copilărie au rămas. I-ai descoperit pe unii. Mai ai de 
învățat. Ți-ai mai făcut prieteni noi.  

Ești la începutul influențelor. La începutul formării caracterului sufletu-
lui. Visezi mult. Ce vise mărețe! Ai de luptat pentru ele. Cineva sau ceva le 
va zgudui zdravăn din temelii într-o zi. 

Începi să iei primele hotărâri cu sufletul. Începi să faci primele păcate, 
chiar dacă nu-s așa grave, când sufletul tău pur urlă să încetezi și să faci cum 
e corect. Dar e normal să greșești. Până la o anumită limită.  
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Adolescența. Perioada culminantă pentru mine, desfășurarea acțiunii 
pentru sufletele ca tine. Prima dragoste a sufletului tău, care se va instala și în 
minte. Peste tot. Și mai multe păcate. Rebeliune. Setea de libertate a sufletu-
lui tău sălbatic. Sufletul tău se ofilește și înflorește prea des. Și urlă. Și urli și 
tu mult. Te macini împreună cu el. Arde până la temelii. Factori peste factori 
îl zguduie. 

Știi care sunt factorii, suflet impur? Știi? Îi știi doar pe unii te mai 
așteaptă alții în viitor. 

Lumea, prietenii, familia, mintea, visurile, dorințele, pentru început, ca 
factorii despre care îți zic. 

Și, pentru că ai fost prostuț, ai rămas gol. Gol goluț. Vei avea destulă 
voință să te îndrepți? Dar destul curaj? 

Te scurgi așa: pic!pic!pic! la infinit. Mama ta plânge. S-a chinuit să te 
crească atât de minunat până acum. Iar tu ce faci? Ce s-a întâmplat cu prom-
isiunea de la naștere? Ai încălcat ceva sacru, suflet făcut bucățele. Ți-amm zis 
să ai grijă. Ți-am zis să îți aperi sufletul pur și tânăr, să-l ții în viață.  

Nu da vin ape alții. Ți-ai făcut-o cu propria mână. În loc să stai și să 
jelești, repară tot. refă-te! Există o  doua șansă. Există speranță. Îți dau cu-
vântul meu! 

Acum fugi și alină sufletul bătut de timp al mamei tale. Șterge-I perlele 
tristeții și desenează-I un zâmbet sincer. Baftă în continuare! Sufletul meu e 
aici pentru al tău. 

Maturitatea. S-a mai liniștit furtuna din trecut. Iubirea adevărată a altui 
suflet ți-a mai refăcut sufletul. Mama ta e mândră de tine. Îți urmezi sufletul. 
E mândru de tine, de asemenea. Îți înveți copiii să nu facă ce ai făcut tu cu 
sufletul cu ani în urmă. Ești mai liniștit pe plan sufletesc. 

Dar oh, ce tragedie, suflet încercat! Sufletul mamei tale…a plecat de-
parte, departe. Un război crunt se dă acum în sufletul tău. Câte schimbări 
suferite! 

Sufletul tău e în doliu. Îți reții lacrimile în fața celorlalți. Nu și în interi-
orul tău…Urlă sufletul, urlă. Înnebunește. Viața asta. Însă eu am o vorbă în 
legătură cu ea: acceptă viața așa cumm eat e acceptă pe tine. Luptă! 

Bătrânețea. Sufletul te-apasă. Încerci să ți-l eliberezi, să ți-l limpezești. 
Correct zis e să ți-l pregătești pentru Doamna Sufletelor Plecate. 

Privești cu sufletul tău bătrân sufletele din ziua de azi. Vezi ce măcinate 
sunt. Le auzi urletul mut. Te doare, văzându-le în halul acesta.. te revezi în 
trecut. Te doare când vezi prezentul de-acum. Te doare prezentul generației 
acesteia. Ajută-le! Ajută-le cât poți! Nu le lăsa să cadă în abisul nemărginit. 

Lasă lacrimile. Dă-le curaj și voință noilor suflete tinere. 
Moartea. Ți-a sosit clipa.. sufletul tău s-a despărțit de trup. A plecat de-

parte. Privește din cer celelalte suflete ce se aseamănă cu al tău. Plângi, 
lacrimile sufletului tău ajung să le mai mângâie și să le liniștească. 

Și totuși…suntem doar atât? Te vezi doar atât? Crezi că noi ne rezumăm 
doar la aceste etape și întâmplări?  POPA ANA-MARIA, CLASA A IX-A C 
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 În perioada 30 octombrie - 2 
noiembrie, elevii Liceului Teoret-
ic ,,Lucian Blaga’’ sărbătoresc Ziua  
nternațională a Mării Negre, în cadrul 
proiectului educativ ,,Biologica”, im-
plicându-se în activități diverse menite 
să dezvolte voluntariatul și să formeze 
comportamente responsabile în relație 
cu comunitatea în cadrul căreia 
trăiesc. Activitățile se derulează  sub 
deviza ,,Voluntarii nu sunt plătiți nu 
pentru că nu au nicio valoare, ci pentru 
că sunt de neprețuit.” (Sherry Ander-
son) și are caracter interdisciplinar: 
biologie, geografie și arte plastice.    
    Luni, 30 octombrie, elevii clasei 
a IX-a B au prezentat eseurile cu tema 
„Impactul antropic asupra faunei și 
florei biomului Marea Neagră”, sub în-
drumarea prof. coordonator Corina 
Tudoraș, iar elevii clasei a VII-a A au 
prezentat planșe cu tema „ Black Sea 
Survival”, sub îndrumarea prof. coor-
donator  Carmen Călin.  

   
Clasa XII-a C  

Ziua 
 Mării Negre  
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     Joi, 2 noiembrie, vine rândul elevilor de la clasa a XII –a C să 
arate roadele muncii lor de voluntariat în pregătirea proiectelor cu tema 
„Obiective turistice la malul Mării Negre”, sub îndrumarea prof. coordona-
tor Mihaela Păun.   
    Pe tot parcursul zilelor mai sus-menționate, elevii claselor V-VIII 
prezintă expoziția de  machete cu tema ,,Marea Neagră – marea noastră!” 
sub îndrumarea prof. coordonator Andreea Cosmeanu. O altă expoziție 
inedită de desene cu tema ,,Semnele timpului asupra vestimentației la malul 
Mării Negre” aparține elevilor claselor a XII-a B și C, sub îndrumarea 
profesorului coordonator Andreea Anăstăsoaie.  

Ziua  
Mării  Negre  



 În data de 23 noiembrie, la Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanta, 
s-a desfășurat activitatea ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate’’, o 
campanie socială SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară). 
Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii cu privire la 
situația dificilă în care se află copiii, afectați de lipsa de alimente 
sănătoase.  
  Demersul 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. Reprezentantul liceului, prof. învățământ 
primar Alina Dinu, alături de copilașii și părinții de la clasa I D au adus 
zâmbetele pe fețele copiilor de la Centrul de plasament ,,Cristina’’ în mo-
mentul în care au dăruit zeci de saci de mere, portocale, clementine, 
cartofi, ceapă, morcovi, varză, fasole, conserve de mazăre și de păstăi, dar 
și alte alimente atât de necesare într-o gospodărie: ulei, făină, zahăr, orez, 
mălai. 

Săptămâna 
 legumelor și fructelor donate  
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 ,,Prin această activitate, ne-am  propus să îi 
învățăm pe copii bucuria de a dărui și de a împărți din 
bunurile lor, tuturor celor neajutorați, în speranța că da-
rurile primite vor contribui la asigurarea unui trai mai 
bun’’, a menționat directorul liceului, prof. Iuliana Linea. 



Pagina   12 

Frunze ruginii 

 Sub auspiciul cuvintelor înțelepte ale lui 

Pablo Picasso: „Fiecare copil este un artist. 

Problema este cum să rămai  artist după ce 

crești.", elevii claselor a III-A și a IV-a de la 

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga’’ Constanța au 

participat la activitatea ,,Frunze ruginii” din 

cadrul proiectului educațional ,,Copilăria-

tărâm de vis’’, pe 27 noiembrie. 
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 Toamna cea ruginie a fost temă de inspirație pentru cunoașterea im-
portanței fructelor și legumelor în alimentație dar și pentru stabilirea unor 
relații de colaborare, prietenie, în care elevii au abordat diferite moduri de 
comunicare pozitivă. De asemenea, elevii și-au exersat aptitudinile artistice și 
creativitatea iar rodul sufletului lor s-a concretizat           într-o expoziție te-
matică cu figurinele concepute din fructe și legume, dintr-un anotimp care le
-a fost prilej de bucurie, de împăcare sufletească și de îmbogățire a cu-
noștințelor într-un mod plăcut și atractiv. 
 Aceștia au fost sub îndrumarea doamnelor învățătoare Camelia 
Șoptelea (clasa a III-a A), Ioana Șerban (clasa a III-a B),   Paraschiva Avram 
(clasa a III-aC), Elena Ghiban (clasa a III-a D), Mădălina Harabagiu (clasa a 
IV-a A), Daniela Costache (clasa a IV-a B), Veronica Simion clasa (a IV-a C). 
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 5 octombrie a fost o zi deosebită pentru micuții de clasa I de la 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanța, care, împreună cu 
învățătoarele Alina Dinu, Steluța Munteanu, Ioana Nijloveanu, Doina 
Stănimir, au sărbătorit nu numai Ziua Educației, ci și toamna, ano-
timp al belșugului, al bogăției atât în recoltă, cât și în culori.  
 Câteodată toamnă blândă, cu soare dogoritor și cu parfum de 
fructe, alteori toamnă mai aspră cu miros de brumă și vânt tăios sau 
cu ploi reci, melancolice, dar întotdeauna colorată precum sufletul 
copilașilor care și-au exprimat sentimentele prin intermediul artei, al 
creației și al poeziei.  
 Proiectul educațional „Toamna cea bogată” a redat, așadar, 
bogăția și culorile toamnei prin desen, pictură, colaje, aplicații cu ma-
teriale din natură (frunze uscate), creație de figurine - legume, 
oferind, în același timp, posibilitatea micilor artiști de a da frâu liber 
imaginației creatoare și artistice ȋntr-o zi importantă pentru toți bene-
ficiarii actului educațional, 5 octombrie. De asemenea, prichindeii au 
vizionat materiale PPT cu imagini despre toamnă sau au adus cărți cu 
poezii tomnatice pe care le-au citit în fața clasei.  
 Și, cum toamna scoate la iveală calitatea de gospodar din fiecare 
om, părinții părtași la bucuria copiilor au ajutat la realizarea unui 
adevărat târg de produse: prăjituri de casă, plăcinte, cozonac, 
murături, gemuri, dulceață, toate beneficiind chiar de etichete de 
promovare, ca la niște autentici negustori de bunătățuri.  
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Prichindeii de la Liceul Blaga   
 și toamna lor cea bogată  

   5 octombrie a fost o zi deosebită pentru micuții de clasa I de 
la Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanța, care, împreună cu doam-
nele învățătoare, Alina Dinu, Steluța Munteanu, Ioana Nijloveanu, 
Doina Stănimir, au sărbătorit nu numai Ziua Educației dar și ano-
timpul toamna, anotimp al belșugului, al bogăției atât în recoltă cât 
și în culori. Câteodată toamna blândă, cu soare dogoritor și cu par-
fum de fructe, alteori toamna mai aspră cu miros de brumă și vânt 
tăios sau cu ploi reci, melancolice, dar întotdeauna colorată precum 
sufletul copilașilor care și-au exprimat sentimentele prin intermediul 
artei, al creației și al poeziei.   
    Proiectul educațional ,,Toamna cea bogată”  a redat, așadar, 
bogăția și culorile toamnei prin desen, pictură, colaje, aplicații cu 
materiale din natură (frunze uscate), creație de figurine-legume, 
oferind, în același timp, posibilitatea micilor artiști de a da frâu liber 
imaginației creatoare și artistice ȋntr-o zi importantă pentru toți 
beneficiarii actului educațional, 5 octombrie. De asemenea, 
prichindeii au vizionat materiale PPT  cu imagini despre toamnă sau 
au adus cărți cu poezii tomnatice pe care le-au citit în  fața  clasei.   
    Și, cum toamna scoate la iveală calitatea de gospodar din fiec-
are om, părinții părtași la bucuria copiilor au ajutat la realizarea 
unui adevărat târg de produse : prăjituri de casă, plăcinte, cozonac, 
murături, gemuri, dulceață, toate beneficiind chiar de etichete de 
promovare, ca la niște autentici negustori de bunătățuri.   
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Tradiții   
de la Sf. Andrei la Sf. Nicolae  

 Miercuri, 29 noiembrie, în sala de festivități a Liceului Teoretic Luci-
an Blaga, a avut loc activitatea-concurs de religie, ,,De la Sf. Andrei la Sf. 
Nicolae - Creștinarea spațiului dobrogean”, coordonată de prof. Nicoleta 
Măldăianu și  prof. Iuliana Voicu, activitate ce face parte din proiectul in-
terdisciplinar: 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 do-
vedit 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 întrebări-fulger, proba de creație (realizarea unei poezii din 
cinci versuri, 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 realizate, în prealabil, de fiecare echipă.     

 



Pagina  17 

 Tradițiile populare de Sf. Andrei i-au  atras pe copii. Ei au povestit 
că în noaptea de  Sf. Andrei, strigoii ies şi merg la răscruce de drumuri şi 
se bat cu coasele sau cu meliţele pe care le fură din curţile oamenilor; 
dacă nu au cu cine să se bată, se zice că încearcă să facă rău celor ce um-
blă pe afară în noaptea aceasta sau încearcă să intre în case pe fereastră 
sau pe hornul casei; dacă nu au pe unde să intre în casă, se zice că îi 
cheamă, cu vorbe meşteşugite, pe cei din casă afară; iar dacă ei răspund, 
îi lasă muţi; dacă nici aşa nu reuşesc, cer ajutorul lucrurilor din casă ca 
să descuie uşa. Pentru a se apăra de strigoi, oamenii ung tocurile uşii şi 
ale ferestrelor cu usturoi în formă de cruce sau mănâncă usturoi şi se ung 
cu el pe tot corpul sau doar pe anumite părți.    
 Tot în această noapte nimeni nu trebuie să măture casa și să arunce 
gunoiul iar fetele îşi fac vrăji de dragoste, ca să-şi afle „ursitul” sau coc 
turta de Andrei (din măsuri egale de apă, sare şi făină, care se coace pe 
vatră) pe care o mănâncă, aşteptând ca noaptea, în vis, ursitul să vină să 
le astâmpere setea, aducându-le apă. De asemenea, toţi ai casei, şi îndeo-
sebi fetele mari şi băieţii, seamănă grâu în câte o strachină sau glastră cu 
pământ iar celui care îi răsare grâul mai frumos, va fi mai sănătos şi mai 
norocos în anul urmator.  

Copiii au fost documentați și în legătură cu minunile Sf. Nicolae, 
povestind despre minunea sfântului cu un covor, despre minunea iz-
băvirii 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. Sinod-
ul 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 neas-
cultătorul trebuie să fie de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori 
până la Nașterea Domnului (Crăciun), înseamnă că sfântul "a mijlocit" 
iertarea celui care a fost lovit.   
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Spectacol și flash mob inedit 

Cu ocazia zilei naționale a României, pe 28 noiembrie 2017, a fost 
desfășurată  activitatea La Mulți Ani România! – activitate ce face parte 
din proiectul educativ ”Cunoscând istoria, ne cinstim eroii”. Activitatea a 
urmărit cunoașterea semnificației istorice a zilei naționale a României, 
dar și dezvoltarea sentimentelor de mândrie națională prin forme de ma-
nifestare artistice. 

Activitatea s-a desfășurat în sala de festivități a liceului, sub forma 
unui spectacol muzical artistic, unde elevii au cântat cântece patriotice în 
cadrul corului, au recitat poezii,au dansat,  însă  elementul surpriză l-a 
constituit piesa de teatru ”O petrecere în familie” interpretată de elevii 
clasei a VI-a C, A și a-VII-a C sub îndrumarea dnei profesoare Ștefan 
Mariana. 

Pe 29 noiembrie 2017, elevii din clasele I-XII au realizat un flash 
mob sub forma unui tricolor viu, dedicate sărbătorii  naționale. 

 
Lazăr Clara, Ciulei Daria, Clasa a VII-a C 
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NUMELE SI PRE-

NUMELE ELEVU-

LUI 

CL

AS

A 

DISCIPLINA FAZA CASTIGA-

TA 

PREMIUL CADRUL 

DIDACTIC 

COORDO-

NATOR 

ALEXE ADRIAN 7 OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE TRACHE ELENA 

ALEXE ADRIANA   CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” FILM ŞI PREZENTĂRI POWER 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

I ACMOLA  LEILA 

ALEXE CONSTAN-

TIN 

7 CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” LUCRĂRI SCRISE 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

MENŢIUNE   

AMZA BIANCA VI OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

PREMIUL II MALDAIANU 

NICOLETA 

BABIUC ELENA   CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” FILM ŞI PREZENTĂRI POWER 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

III ACMOLA  LEILA 

BALAITA MARIA A 

V-

A 

OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

III DUMITRU 

ANASTASIA 

BUDAI IULIA   CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” FILM ŞI PREZENTĂRI POWER 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

III OMER SEILA, 

TÂRŢIU  MARIA 

BUSUIOC G. 

ALEXANDRA 

MARIA 

IX-

XI 

CONCURS DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTA-

TE 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

PREMIUL III TUDORAŞ CO-

RINA 

CARAMANLI EBRU IX OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

II MANU OANA 

CIOBANU IOANA 

TEODORA 

V OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE VOICU IULIANA 

CIOBANU TEODO-

RA IOANA 

V OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA ETAPA JUDE-

TEANĂ 

II DÂNGĂ SILVIA 

CONSTANTIN 

DELIA 

V OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE VOICU IULIANA 

DAN ANDREEA XII OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA CALIFICAT 

ETAPA NATIO-

NALA 

    

DASCĂLU RĂZVAN IX OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE MALDAIANU 

NICOLETA 

DINU LARISA ISA-

BELLA 

V CONCURS NATIONAL "CĂLĂTORI PRIN 

ISTORIE" 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

MENTIUNE ȘTEFAN MARIA-

NA 

DROBOT IULIA   CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” FILM ŞI PREZENTĂRI POWER 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

III OMER SEILA, 

TÂRŢIU  MARIA 

DUMITRU ALEXIA VI OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE VOICU IULIANA 

DUMITRU ALEXIA-

MARIA 

6 OLIMPIADA DE FIZICĂ ETAPA LOCALĂ MENŢIUNE TÂRŢIU MARIA 

GHENCEA GEOR-

GIANA 

XII OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE TRACHE ELENA 

GOSU ANDRA XI OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE RESIT FLOREN-

TINA IOANA 

ISTRATE ANDRE-

EA 

VII OLIMPIADA DE ȘTIINŢE SOCIO-UMANE - 

CULTURA CIVICA 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

I ŞTEFAN MARI-

ANA 

IUSEIN SELIN VII OLIMPIADA DE ȘTIINŢE SOCIO-UMANE - 

CULTURA CIVICA 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

I ŞTEFAN MARI-

ANA 

LAZĂR CLARA 

MARIA 

6 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ MENŢIUNE   

MARCU ANA MA-

RIA 

VI CONCURS NATIONAL "CĂLĂTORI PRIN 

ISTORIE" 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

MENTIUNE ȘTEFAN MARIA-

NA 

MIHĂILĂ ADELIN a 

VIII

-a 

OLIMPIADA DE LIMBĂȘI LITERATURĂ RO-

MÂNĂ 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

PREMIU SPECI-

AL 

 MIU JERMEN 

MONEA ANA-

MARIA 

A 

V-

A 

OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE RESIT FLOREN-

TINA IOANA 

OLIMPIADE SI CONCURSURI 2016—2017 
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MONEA ANA-MARIA V OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

PREMIUL II MᾸLDᾸIANU 

NICOLETA 

NAGY GIULIA VII OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE MALDAIANU 

NICOLETA 

NIŢĂ RALUCA V OLIMPIADA DE RELIGIE ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

PREMIUL I VOICU IULIANA 

NIŢĂ RALUCA 5 CONCURSUL DE MATEMATICA TOMIS ETAPA JUDE-

TEANĂ 

M PARASCHIV 

LILIANA 

POPESCU ANDREEA XII OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

I DUMITRU 

ANASTASIA 

POPESCU R. AN-

DREEA BIANCA 

XII OLIMPIADA DE BIOLOGIE ETAPA LOCALĂ PREMIUL II TUDORAŞ CO-

RINA 

POPESCU R. AN-

DREEA BIANCA 

XII OLIMPIADA DE BIOLOGIE JUDETEANA II TUDORAŞ CO-

RINA 

POPESCU R. ŞTEFA-

NIA THEODORA 

IX OLIMPIADA DE BIOLOGIE ETAPA LOCALĂ PREMIUL II CĂLIN CAR-

MEN MARIA-

NA 

POPESCU R. ŞTEFA-

NIA THEODORA 

IX OLIMPIADA DE BIOLOGIE JUDETEANA MENTIUNE CĂLIN CAR-

MEN MARIA-

NA 

POPESCU R. ŞTEFA-

NIA THEODORA 

IX-

XI 

CONCURS DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTA-

TE 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

PREMIU SPECI-

AL SI PREMIUL 

I 

CĂLIN CAR-

MEN 

POPESCU R. ŞTEFA-

NIA THEODORA 

9 CONCURSUL  REGIONAL EDUCAŢIE PEN-

TRU SĂNĂTATE - STIINTIFIC 

NATIONALA I CĂLIN CAR-

MEN 

POPESCU R. ŞTEFA-

NIA THEODORA 

IX CONCURSUL REGIONAL  EDUCAŢIE PEN-

TRU SĂNĂTATE - AFISE 

NATIONALA II CĂLIN CAR-

MEN 

RUSU  MARIAN   CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” FILM ŞI PREZENTĂRI POWER 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

I ACMOLA  LEILA 

SAROFIN GABRIELA IX OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE RESIT FLOREN-

TINA IOANA 

SAVOPOL D. DIANA 

ANDREEA 

VII OLIMPIADA DE BIOLOGIE ETAPA LOCALĂ PREMIUL III NEHOIANU 

LILIANA 

SAVOPOL D. DIANA 

ANDREEA 

VII OLIMPIADA DE BIOLOGIE JUDETEANA MENTIUNE NEHOIANU 

LILIANA 

SAVOPOL DIANA 7 OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE MANU OANA 

SAVOPOL DIANA VII OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA ETAPA JUDE-

TEANĂ 

MENŢIUNE MATEI SIMONA 

SĂVULESCU Z. 

ANDREEA MONICA 

XII OLIMPIADA DE BIOLOGIE JUDETEANA MENTIUNE TUDORAŞ CO-

RINA 

SIMA IULIA   CONCURSUL JUDEŢEAN „CAREUL ȘTI-

INŢELOR” FILM ŞI PREZENTĂRI POWER 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

III ACMOLA  LEILA 

SIMION DIANA a 

X-a 

CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE 

LITERARĂ “TINERE CONDEIE" 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

II TRACHE ELENA 

STOIEAN SEBASTI-

AN 

7 CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TOMIS" ETAPA LOCALĂ MENŢIUNE CRÎJMAN MI-

HAELA 

TĂNĂSLĂVESCU 

CARMEN 

a 

X-a 

CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE 

LITERARĂ “TINERE CONDEIE" 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

III TRACHE ELENA 

TĂNĂSLĂVESCU 

CARMEN 

X OLIMPIADA DE LECTURĂ – LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ 

ETAPA JU-

DEŢEANĂ 

MENŢIUNE TRACHE ELENA 

TĂNĂSLĂVESCU 

CARMEN 

a 

X-a 

OLIMPIADA DE LIMBĂȘI LITERATURĂ RO-

MÂNĂ 

ETAPA JUDE-

TEANĂ 

PREMIU SPECI-

AL 

TRACHE ELENA 
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 În Sala Sporturilor din Constanța, echipa de baschet feminin a 
Clubului Sportiv Phoenix Constanța a obținut al treilea succes în Liga 1. 
Într-un meci jucat în devans și contând pentru etapa a 4-a, Phoenix a 
câștigat fără emoții în fața tinerei formații CS Baschet Teleorman II Al-
exandria, scor 91-48 (35-21). Cum adversarele au pus puține probleme, 
antrenorii și-au permis ca în această partidă să ruleze întreg lotul, inclu-
siv junioarele care au evoluat mai puțin în cele trei partide anterioare. 
 Au marcat pentru Phoenix și elevele Liceului Teoretic Lucian 
Blaga, Constanța: Bianca Ivanov,  AnaMaria Ivanov . 
 „Am întâlnit astăzi o echipă mai tânără decât a noastră și de aceea 
am folosit și noi mai mult junioarele, constănțencele. Avem așteptări mari 
de la partidele următoare și sperăm ca acest meci să le prindă bine 
jucătoarelor mai tinere din lot”, a afirmat Cristian Mănăstireanu, 
prețedintele clubului constănțean. 
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 Elevele  Liceului Teoretic Lucian Blaga 

Bianca Ivanov,  AnaMaria Ivanov  
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Sportivele din lotul naţional de bob al 
României, Andreea Grecu, Maria 
Constantin, Olivia Vild, Georgiana 
Lupu, Meti Malonga, Ştefania 
Popescu şi nemţoaica Chantal Butzek, 
aflate sub îndrumarea antrenorului 
Paul Neagu şi al preparatorului fizic 
Mircea Nicolescu, lucrează intens, la 
stadionul „Farul” şi la Complexul 
Sport Forum, la viteza de reacţie, re-
zistenţă şi forţă cu doar un singur 
gând: obţinerea unei medalii mond-
iale. 

Popescu Ștefania 
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14 NOIEMBRIE 2017   ZIUA DOBROGEI 

           Cu ocazia zilei Dobrogei,  Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu 
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, a  organizat concursul cu tema ”Eroi și 
fapte memorabile din localitatea mea în timpul Primului Război Mondial”, desfășurat în ca-
drul Proiectului cu finanțare AFCN ”Dobrogea în contextul Primului Război Mondial: val-
orificări cultural- educaționale”.  Având ca obiectiv implicarea elevilor în cunoașterea și val-
orificarea mărturiilor istorice locale, concursul a fost  structurat pe trei secțiuni (eseu, power
-point și film), dorind să insufle elevilor respectul pentru predecesori și pentru sacrificiile 
lor. Sub coordonarea dnei profesoare Ștefan Mariana câțiva elevi din clasa a-X-a C s-au 
înscris în concurs, realizând lucrări originale la toate secțiunile, prezentând evenimente, per-
soane sau mărturii legate de Dobrogea în timpul  Primului Război Mondial și de istoria co-
munităților lor. Elevele Bătrânu Andreea și Andone Adriana din clasa a-X-a C au obținut 
premiul III la secțiunea film, cu tema Monumentul Regimentului 34 Infanterie,  în valoare 
de 200 lei.  

 Bătrânu Andreea, Andone Adriana, clasa a-X-a C 
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La voix de l’amour 
 
     Quand le froid souffle parmi nous, quand l’obscurité me couvre, quand le désir 
est envahissant et la raison me dit d’arrêter, tu es la voix qui chuchote l’amour à 
mon oreille. Mes pas sont lourds, ma respiration est lente, le monde est autour de 
moi. Murmures et soupirs. Soucis et douleurs. Tout dans un grand monde, juste 
l’echo de ta voix me fait aller en avant. Continuer dans un univers fait de nos es-
poirs. Mettre nos mains ensemble et te remercier. Les voix déchaînent les couleurs 
vives autour de nous avec une telle férocité. Mon amour, laisses– les nous entou-
rer et on peut peindre le monde avec eux. Avec les murmures que tu prononces 
lentement quand je tombe. Je suis parti, j’ai coulé. Nos sons sont venus ensemble 
et je t’ai enfin entendu: “Je t’aime!”. Tu m’as pris la main et tu m’as montré la 
vie. Nos voix dansaient sur le rythme du coeur et je savais ce que je devais dire: 
“Je te garderai en sécurité”. Aujourd’hui, demain et pour le reste des jours parce 
que l’éternité est la nôtre.  
     Comment pourrais- je m’exprimer quand ma voix était morte? La peur s’est 
approchée, m’a entouré. Comment pourrais-je rentrer chez toi? L’air se charge-
rait, mes poumons demanderaient ton souffle calme. Mon monde s’estomperait, 
les lumières fanées, tournant en noir et blanc. Serait-ce la fin? Ma voix a demandé 
la libération. Pourrais-je être entendu? Alors les lumières allaient et j’étais entou-
rée de couleurs. Je les admirais comme pour la première fois. Pourraient-ils être 
réels? Tu avais pris ma main dans la tienne et j’avais réalisé: tu me parlais. Mes 
poumons étaient remplis de l’air. Je pouvais respirer. Mon coeur battait forte-
ment et ma voix t’aimait à la folie. Tu étais la voix de l’amour. La voix que j’at-
tendais dans notre monde. Tu es ma raison. Ma voix.     

AMARIEI ANDRA, CLASA  a XI a C        

La voix 

 

Je n'ai pas de voix musicale, 

Je n'ai pas la voix d'une artiste, 

mais ma voix existe au fond de mon âme 

Ma voix se confond à la tienne 

nous nous ressemblons, 

nous parlons avec nos coeurs 

et avec notre âme rebelle. 

 

Parfois je peux appeler 

s'il te plaît, ne te fâche pas ! 

Approche ! j'ai froid ! Comme ta voix est chaude ! 

ma voix enfantine ne veut pas changer 

ma voix est belle pour 

celui qui l'aime.            Iordache Vanessa Ingrid, clasa a X-a 
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Je veux suivre ta voix 

 
Je reste impu par les pensées, 
En regardant silencieux la mer, 
Et dans ma tête une voix vient. 
Une voix très assourdissante. 
 
Et je pense à la vie, 
À tout ce qui vient de l’avenir 
Au vent qui souffle 
Au tumulte des voix menus. 
 
Mais je veux suivre ta voix, 
Je ne veux pas l’entendre 
C’est un péché la désirer 
Mais toutefois mon horloge sonne. 
 
Et je la prends et je la jette 
Loin sur la sable 
Et elle est enterrée 
Par la mer, submergée. 
 
Et quand le vent souffle, 
Et les vagues sont épaisses, 
De nombreuses voix persistent 
Et reviennent à la surface.      
GOIDAN BIANCA, CLASA a X-a A 
 
Le Parfum du Coeur 
 
Parfum de sang aigre, 
Tu trouves mon âme maigre 
Et si tu veux l’adoucir 
Tu ne réussis pas me punir. 
 
Ma voix, c’est tranchante, 
Tu vas, essayer de me changer, vrai-
ment? 
Si je n’ai pas réussi… 
Puis, qui aurait trahi? 
 
Mon âme froide comme de la glace, 
Commence à s’assombrir sur place. 
Et le soir vient qu’on le veuille on pas 
Allez, assieds-toi, là! 
 
 
Je suis un monstre, 
Tu ne me comprends pas 
Pourquoi restes-tu, ici? 
Va-t’en, sors d’ici! Ne t’attarde pas!   
Maria Nichiforeasa, Clasa a X-a A 

 La voix de l'appréhension 
 
Mon coeur tressailli 
Mon pas est de la musique, 
MeS cordes sont cassées 
De mon corps une guitare... 
 
Dedans je cache ma peur, 
Et  les masques sont mes amis 
Depuis mes années de souffrance. 
 
Une voix m'attire 
Par ses secrets, 
M'appelle tard dans la nuit 
Mais je vais lointain, 
Loin dans la mer, 
Dispersant le charme de ce sommeil...    
 Popescu Ștefania-Theodora, Clasa aXa  
 
Ta voix 

 

Pèse, sur mon âme 

Et c'est en vain si, 

Tu ne t'en soucies même pas. 

 

Je t'écouterais 

Tout le jour entier 

Et je t'embrasserais sûrement 

Pour un câlin. 

 

Tu m'as dit un simple bonjour 

Et tout a commencé 

Ta voix 

C'est mon antidote! 

 

Je veux toujours entendre 

Tes chuchotements vers mon âme 

Qui calment les esprits 

Et embrassent nos vies. 

 

Et je pense à nous 

Même dans la vie de l'au-delà 

Mais la douleur est plus grande 

Car tu ne me gardes.         

 Aligică Maria Sabina, Clasa a X-a 
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  Era ziua de douăzeci şi doi decembrie, venise vremea împodobi-
rii bradului. 
    Eu aveam vârsta de cinci ani şi abia aşteptam să împodobesc bradul 
şi să îi aflu gustul. Tata a mers împreună cu unchiul şi cu cei doi 
verişori, în pădure, pentru a aduce cel mai mare şi mai falnic brad. 
Când au ajuns acasă, verişorii l-au pus pe suport, iar eu am mers ime-
diat lângă el şi am rupt o crenguţă pentru a o mânca. 

-Au!...Mă doare! De ce mi-ai rupt o crenguţă? 
-Mă scuzaţi, domnule brad! Doar am vrut să gust, să văd dacă sun-
teţi dulce. 
-În loc să mă rupi, ai putea să mă împodobeşti frumos, pentru a pe-
trece împreună acest Crăciun minunat! 
-Bine, mă voi duce să aduc decoraţiunile. 

    Am chemat toate rudele din casă, pentru a împodobi bradul împreu-
nă. Când am terminat, tata a primit un telefon important de la serviciu, 
spunându-i-se că are o misiune importantă la Bucureşti. Avea să fie gar-
da de corp a preşedintelui. În familie, am stabilit să mergem împreună 
cu tata la Bucureşti, pentru a petrece Crăciunul acolo. Bradul, auzind 
discuţia, mi-a spus cu o voce întristată: 
    -Maria, eu nu vreau să rămân singur, închis în casă de Crăciun. 
Vreau să vin cu voi! Te rog, spunele părinţilor tăi să mă încarce pe 
maşină şi să mă lege cu sfoară de barele acesteia. 
Eu, fără să mai stau pe gânduri, i-am implorat pe părinţi să luăm şi 
bradul cu noi. După multe rugăminţi, aceştia au fost de acord. 
    A doua zi, la ora opt, deja eram la drum spre Bucureşti, împreună cu 
prietenul meu, bradul, care era în culmea fericirii. 
    -Mulţumesc, dragă prietenă! Acesta va fi un Crăciun de neuitat! 
    -Cu mare plăcere! 
    Când am ajuns, ne-am cazat la mătuşa mea, care avea şi ea un brad 
la fel de mare ca al nostru. Când aceştia s-au văzut, recunoscându-se 
unul pe altul, au început să lăcrimeze, deoarece erau cei mai buni prie-
teni. Trecuseră prin multe necazuri şi primejdii împreună, în vâltoarea 
naturii. 
     -Mă bucur pentru voi, brazilor! Acesta se pare că ar putea fi cadoul 
meu de Crăciun pentru amândoi. 
    Toată lumea era fericită. Tata a terminat cu bine misiunea de a fi gar-
da de corp a preşedintelui, cei doi brazi s-au reîntâlnit, iar eu şi mama 
ne-am bucurat de fericirea copiilor de la orfelinatul unde am donat hăi-
nuţe şi jucării de Crăciun! 
    Aşa am petrecut eu şi familia mea Crăciunul din anul 2011, plin de 
peripeţii.      

Preda Aura Maria, Clasa a V-a A 

Cel mai frumos Crăciun 
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