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NUMARUL 2 .  SEPTEMBRIE 2016 

Pe aripile cunoașterii 

 

Revista Liceului Teoretic “Lucian Blaga” 
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ȚL 

ȘTIAȚI CĂ ? 

 Mai puțin cunoscut este faptul 

ca denumirea Paralia Katerini e 

formată din împreunarea numelui 

micului port aflat în sud-estul Greciei 

(Paralia), cu cel al orasului Katerini 

(capitala prefecturii Pieria) aflată la 

aproximativ 4 km de plaja Paralia. 

Deși toată lumea face referire la stațiune 

ca Paralia Katerini, aceasta e 

alcatuită din două plaje diferite aflate la 

o distanță atât de mica încât lumea le ia 

drept una singură.   

 

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

 

  

În Paralia pe lângă zilele petrecute la plajă, elevii și-au îmbogățit 

cunoștințele culturale în  urma activitățiilor efectuate: 

 

Biserica Sf. Paraskevi, de un 
alb imaculat, este o biserică 
ortodoxă care se afla pe 
promenada din Paralia Katerini, 
aflată pe malul golfului 
Thermaic, chiar pe plajă. 
Biserica din Paralia a fost 
construită între anii 1951-1954. 
Tarnosirea a avut loc în anul 
1979. 
 Biserica este construită 
în cruce pe plan dreptunghiular, 
cu trei abside și un dom central. 
  Fațada principală are 
pe ambele laturi câte un turn, 
dar numai cel din stânga este 
clopotniță.  

 

 Pronasul cu fresce 
este închis de ferestre cu 
vitralii ce prezintă scene 
bisericești. Accesul la 
portalul principal este 
asigurat de o scară. 
La interior biserica este 
pictată. Nava principală este 
împărțită în trei secțiuni de 
două randuri de coloane unite 
prin arcade. Mobilierul este 
din lemn frumos sculptat. 
Catapeteasma este placată cu 
foiță de aur. 
Langă biserică, în anul 
1951, s-a construit școala, 
o baracă în care primul 
profesor a fost un preot. 
Paralia, ca localitate, a 
fost formată în anul 1923 
de catre repatriații din 
Asia Mica, urmare a 
primului razboi balcanic. 
Făcând un arc peste timp, 
astăzi, Paralia Katerini 
este o stațiune pe Riviera 
Olimpului, preferată de 
mulți turiști, iar biserica un loc de popas spiritual și turistic în 
același timp, fiind inclusă în itinerariul multor pelerinaje în Grecia. 



Director adjunct:  Ioana Iancu 

Director: Mihael Mihalcea  

Technology at work for you 

- 

 

GANDURI PENTRU NOUL  AN ȘCOLAR ! 

flexible sEste necesar, dragii mei, să înțele-

geți un adevăr cunoscut și anume Noi do- 

  

  

 

  
  
 

 În școală , dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți  
orizontul,   dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să  
descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi 
înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață și cum anume 
să dobândiți lucrurile dorite. 
 Este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut și anu-
me că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales 
pentru viață.  
 Noi profesorii vă suntem alături, călăuze și prieteni 
mai mari la care puteți apela de câteori aveți nevoie. |Dorim 
să vă sădim în suflete încrederea  și respectul pentru 
valorile umane fundamentale, iubirea, speranța, munca, în-
crederea, responsabilitatea, binele și adevărul. 
 La fiecare nou început de an şcolar, fiecare dintre noi, 
indiferent daca suntem elevi, părinţi, bunici sau profesori 
sperăm ca acesta să fie unul cu împliniri. Luna septembrie 
ne face de obicei să rememorăm primele zile de şcoală din 
viaţa fiecăruia dintre noi cu emoţiile, sfiala și optimismul pe 
care cu toţii le-am trăit an de an în acest anotimp. 
 Un nou început înseamnă o nouă şansă, înseamnă un 
drum pe care pornim cu forţe proaspete şi cu nădejdea că 
vom reuşi mai multe în acest nou an, decât în cel ce a 
trecut.  
 

Mult succes tuturor ! 
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ȘTIAȚI CĂ? 

 Cunoscută pentru nisipurile sale 
aurii, apa limpede și nu foarte adancă, 
precum și datorită nenumaratelor 
pachete promoționale cu prețuri mai 
mult decât acesibile, Paralia Katerini se 
numară cu siguranță printre destinațiile 
de vacanță preferate ale românilor.  

 Cu deschidere la Marea Egee, 

stațiunea aflată la poalele Muntelui 

Olimp se află la o distanță de 770 km de 

București, distanță care poate fi parcursă 

 Aflată pe Riviera Olim-

pului, Paralia Katerini a devenit fai-

moasă pentru nisipul său fin 

(considerat a fi cel mai bun din zonă) 

si pentru apa perfect limpede și 

călduță, câștingând distincția de 

“European Blue Flag”, venită ca o 

confirmare a curațeniei și grijei cres-

cute pentru protejarea mediului încon-

jurător de care stațiunea a dat dovadă. 

de-a lungul anilor.  

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

PRINCIPALA ATRACȚIE A VERII–  

TABARA PREMIANȚILOR DE LA PARALIA KATERINI, GRECIA  

Și am pornit ... 

 În seara zi-

lei de 20 august 

2016, 9 elevi 

premianți ai Liceului 

Teoretic “Lucian Blaga” , au pornit spre Grecia cu patru autocare 

alături de alți merituoși ai liceelor bucureștene . 
 După cazarea la  

hotelul Argo , am învins 

oboseala drumului de-o 

noapte și ne-am lăsat 

mangâiați de soarele 

Eladei și de nisipul fin al 

plajelor. 
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ȘTIAȚI CĂ? 

 Delfinii sunt mamifere  
cetacee marine înrudite 
cu balenele și marsuinii. 
  Există în jur de 40 de 
specii de delfini în 17 genuri 
diferite.  
 Delfinii variază ca 
dimensiune de la 1,2 m și 40 kg , 
ajungând până la 9,5 m și 10 tone . 
 Sunt răspândiți în întreaga 
lume, în special în apele puțin 
adânci din zonele de coastă. 
  Sunt animale carnivore, 
hrănindu-se cu pește și calamari. 
Familia Delphinidae este cea mai 
mare din ordinul Cetacea, fiind și 
relativ recentă.  
 Atunci când dorm, delfinii 
înoată paralel cu suprafaţa apei, la 
aproximativ 30 de centimetri 
adâncime. 
  La fiecare 30 de secunde 
execută o respiraţie în mod reflex 
şi deschid pleoapele.  
 Ochii delfinilor sunt 
protejaţi împotriva sărurilor din 
apa de mare de o membrană 
lacrimală de consistenţa unui 
lipici. 
 Pot sta sub apă, fără să iasă 
la suprafaţă, aproximativ 15 
minute Capacitatea delfinilor de a 
se scufunda, fără a respira timp 
îndelungat, se datorează, se pare, 
numărului foarte mare de globule 
roşii din sânge.  
  Delfinii se pot scufunda 
până la adâncimea de 500 m . 
 Delfinii pot atinge în aer 6 m, într-
o săritură.  
Viteza maximă pentru un afalin 
este în jur de 32 km/h, însă 
delfinul comun poate înainta cu 
viteza de 60 km/h . 
 Delfinii îşi folosesc dinţii 
pentru a apuca, a înşfăca şi nu 
pentru a mesteca ,stomacul 
delfinilor este alcătuit din trei 
compartimente care seamănă cu 
acela al vitelor . 

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

  

  

 

Pe  “Vaporul Pirațiilor”, am stăbatut valurile mării și am 

ajuns la întalnirea cu delfinii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mamifer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetacee
https://ro.wikipedia.org/wiki/Balen%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Marsuin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calmar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
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ȘTIAȚI CA ? 

 Salonicul are o populație de 

aprox. 800.800 locuitori . 

 Numele Salonic 
(Thessaloniki), provine de la     
Thessalonica, soție a lui Cassandru și 
soră a lui Alexandru cel Mare, care a 
fondat orașul.  

Bazarul  Bezesteni 

 Arcul lui Galerius   

a fost ridicat de Senatul 

roman în jurul anului 304 

e.n., pentru a glorifica vic-

toria cezarului Galerius 

Valerius Maximus asupra 

perșilor, câștigată în anul 

297 e.n.  

Biserica  și Cripta Sf. Dumitru 

Au urmat excursiile opționale:        

 SALONIC este al doilea oraș ca mărime din Grecia și 

centru administrativ al regiunii nordice, orașul are o istorie care 

datează de peste 4000 de ani, care se mai vede și astăzi în 

numeroasele monumente, vestigii și edificii din toate epocile care s-

au succedat. Împărțit cultural și geografic, Salonic are câte ceva de 

oferit pentru fiecare. 

 Cele mai importante atracții sunt Turnul Alb (principalul 

reper turistic al orașului), esplanada de-a lungul golfului 

Thermaikos, animată și împânzită de magazine, bănci, taverne și 

baruri moderne, Muzeul de Arheologie, Arcul lui Galer ius, 

Biserica Sf. Dumitru, centrul vechi, Piața Modiano.  

 Simbol al 

orașului  Salonic, Turnul 

Alb este o fortificație din 

secolul al 15-lea care pre-

domină în portul vechi al 

orașului. Turnul reprezintă 

o parte din fortificația 

orașului iar de-a lungul 

anilor turnul a avut mai 

multe întrebuințări, printre 

altele, a fost folosit ca o închisoare. De asemenea Turnul a suferit și 

multe schimbări de nume precum Cetatea Kalamaria, Turnul ienicerilor 

și Turnul Rosu sau Turnul însângerat.Ultimul nume capatat(Turnul 

Alb), fiind varianta moderna, pe care l-a primit atunci cand prizonierul 

evreu, Nathan Guidili, l-

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 
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ȘTIAȚI CĂ? 

 Deși un oraș tânăr după stand-

ardele Greciei, Volos se laudă cu 

așezări neolitice ce datează din anul 

7.000 ien, și povești ce au ca personaje 

centrale pe Ianos și argonauții săi. 

Orașul este astăzi însuflețit de even-

imente culturale și studenți care studi-

ază la Universitatea Thessaly, precum 

și de numeroși turiști care îl descoperă 

dincolo de statutul său de oraș de 

tranzit și punct de plecare pentru feri-

boturi.  

 

 Volos este într-adevar al treilea cel mai mare port din Grecia, 

cu deschidere la Golful Pagasitikos, și capitala regiunii Magnesia. 

Ce nu știu însă mulți este că orașul este unul dintre cele mai 

frumoase și atrăgătoare orașe din Grecia, un loc bogat, ce se bucură 

de o arhitectură grandioasă, numeroase obiective turistice și biserici 

absolut încântătoare.  

 Inima orasului este zona sa pietonală, Viale Argonafton, un-

de se înghesuie să intre în grația vizitatorilor cafenele, taverne și 

tsipouradika, localuri tipice acestei zone unde aveți ocazia de a gus-

ta tsipouro, un coniac tradițional servit cu aperitive sau desert. 

Orașul vechi Volos se întinde pe strazile Iasonos, Dimitriados și  

Ermou, vibrând la lăsarea nopții.  

 Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo. 

 Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  

 Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos. 

 Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 

 Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto. 

 Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 

 Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

 

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

Stațiunea montana VOLOS 

Muzeul de Arheologie Athanasakei-
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ȘTIAȚI CĂ ? 

DuDupă o vacanță 

bine meritată, cei nouă 

meșteri mari, calfe și 

zidari ai studiului, se 

întorc acasă. 

 Sunt fericiți că 

munca depusă la liceu  

le-a fost premiată și sunt hotărâți ca în urmatorul an școlar să obțină per-

formațe de care să fie 

mândrii. 

 Elevii care au 

beneficiat de aceste 

amintiri sunt:  

Popovici Sabina, 

Ghita E.,  Ene S., 

Florescu R., Rosoga 

D., Strachinuta E., 

Tudose, Milea și 

Toader , în prezent elevi ai claselor a XII –a. Ei au avut  însoțitor de 

grup  pe prof. Constantinescu  C. Niculina. 

Această tabară a fost posibilă datorită organizatorilor Primariei 

București și Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive 

pentru Copii și Tineret– București ,cărora le mulțumim . 

 

 

 

 Pe 1 octombrie   2009 s-a  

Înființat Centrul de Proiecte și Pro-

grame Educaționale și Sportive pentru 

Copii și Tineret București, serviciu 

public organizat ca instituție publică 

de interes local al Municipiului 

București, cu personalitate juridică, 

finanțată din bugetul propriu al Muni-

cipiului București. 

 

Obiectul de activitate al Centrului de 

Proiecte și Programe Educationale și 

Sportive pentru Copii și Tineret 

București îI constituie: 

a) pregătirea extracurriculară și dez-

voltarea unor aptitudini și abilități în 

cadrul unor proiecte și programe adre-

sate copiilor, pe categorii de vârstă, 

adolescenților și tinerilor, respectiv 

segmentului de varsta 6 - 26 de ani; 

b) organizarea unor secțiuni de se-

lecție a stagiilor de formare pentru 

consilieri și promotori ai activităților 

socio-educative, cultural-artistice, tur-

istice, sportive și de divertisment cu 

scopul implicării efective a tinerilor în 

programele și proiectele derulate prin 

activități de voluntariat; 

c) încurajarea și stimularea creativi-

tății, spiritului întreprinzător și iniția-

tivelor tinerilor, venind în întâmpi-

narea nevoilor comunității prin pregat-

irea tinerei generații pentru o viața 

sănătoasă, pentru conștientizarea opti-

unilor pentru o cariera, pentru lucrul în 

echipă și pentru stimularea competi-

tivității într-o societate a valorilor rea-

le, în care meritocrația, recunoașterea 

muncii și talentul sa fie modelul de 

reușită socio-profesională.  

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

Întoarcerea acasă! 
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AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

PĂRERI:  

 

 Eleva Florescu Renata ne descrie în câteva  

cuvinte ce a însemnat pentru ea această tabară: 

 “Mult așteptata tabără care a avut ca destinație 

turistică Grecia, ne-a încântat foarte mult, atât pe noi ele-

vii, cât și pe coordonatorii care  

ne-au însoțit.  

 Am avut prilejul de a vizita minunatele  

locuri din acea zonă, unde am fost, mai exact Paralia.  

 Nu degeaba am învățat tot anul trecut?! 

 Ne-am ales cu o tabară pe cinste în care ne-am relaxat, 

am povestit diferite întâmplări cu bunii mei colegi, iar 

nu în ultimul rand m-am distrat și m-am relaxat sub 

razele soarelui, pe plajă. 

 Această tabară ne-a plăcut foarte mult și ne-am dori să 

mergem și vara ce urmează” 



 10 

10  

 

STIAȚI CĂ !   

 

 

 

 Costinești a evoluat dintr-un 

mic sat pescaresc (1960) într-o desti-

nație de vara, foarte populară printre 

cei tineri și în special pentru studenți. 

    În partea de nord a plajei, apro-

ape de țârm, se află 

epava Evangheliei, vas grecesc care 

aducea portocale la Constanta, eșuat în 

anii 1960.  Această epavă este una din 

atracțiile Costineștiului.  

 

TURISMUL 

 

 În Costinești, turismul a debu-

tat în anii 1920, cu amatori de pescuit 

în mare și de cercetări arheologice 

(eroziunea falezelor dezgropa în zonă 

cioburi, bănuți, bucăți de inscripții) 

dar și-a luat avântul din 1949, odată cu 

inaugurarea primei tabere destinate 

pionierilor.  

 Zece ani mai târziu a fost 

deschisă tabăra internațională a stu-

denților. Era vorba de câteva sute de 

corturi albastre așezate de-a lungul 

falezei.  

 După 1966, la Costinești s-a 

construit masiv, și s-a dezvoltat stați-

unea din ce în ce mai mult.  

 

AMINTIRI  DIN VACANȚĂ! 

TABARĂ COSTINEȘTI 
 

 Elevii Liceului Teoretic “Lucian Blaga” au  câstigat 30 de  

locuri în Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi cu destinație Constanța. 

 Aceast premiu l-au obținut ca recompensă pentru munca 

depusa și implicarea activă în proiectul TARGUL LICEELOR des-

fășurat  la “Palatul Copiilor”. 

 Despre această tabară ne povestește eleva Geanta Medeea: 

 “ Tabara fost organizată în perioada 29 iunie-6 iulie 2016.  

  Am fost cazați la hotelul Impact, un loc liniștit și primitor, ce  

oferă condiţii excelente de cazare și este situat în centrul staţiunii, la 

aproximativ 100 de metri de plajă . 

 I În fiecare zi aveam activități și timp liber pentru plajă. Fiecare 

grup, de fete și baieți, avea câte un coordonator de locație care anunța 

programul din ziua respectivă și în permanență însoțea grupul și ne 

oferea toate informațiile necesare. S-au organizat concursuri de: șah, 

carți, fotbal și volei.  In a patra seara s-a ales miss si mister! 

 Cel mai mult mi-a plăcut că am avut timp să socializez cu alte 

persone și că pentru o perioadă,  relativ scurtă de  timp, am putut să 

mă  bucur de soare și  plajă. 

   Pot spune că mi-am încărcat bateriile pentru noul an școlar . 

 Aștept cu nerabdare alte proiecte școlare la care sa mă 

înscriu ! 
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STIAȚI CĂ !  

 

 

            În timpul lui Nicolae Filipescu  

s-a organizat un concurs (1895 – 

1896) pentru ridicarea unui Palat al 

Primăriei care a fost câștigat de 

arhitectul Ion Mincu, ideea a fost relu-

ată în 1899 când primar era Barbu 

Ștefănescu Delavrancea și când s-a și 

încheiat contractul cu arhitectul Ion 

Mincu, care însă nu a fost realizat. 

 Un nou proiect a fost întocmit 

de arhitectul Petre Antonescu în 1913, 

care însă n-a putut fi pus în operă, da-

torită izbucnirii primei conflagrații 

mondiale. Aceluiași arhitect Petre An-

tonescu i-a fost solicitat un nou pro-

iect, care a fost selecționat la concur-

sul din 1935 – 1936. Dar izbucnirea 

celui de-al Doilea Război Mondial, a 

zădărnicit și de data aceasta ridicarea 

unei clădiri proprii pentru admin-

istrația bucureșteană. 

 În 1948, Palatul Ministerului 

Lucrărilor Publice fostul sediu al Min-

isterul Lucrărilor Publice, proiectat de 

arhitectul Petre Antonescu, a devenit 

Sediul Primăriei Generale a Capitalei, 

local în care a funcționat până în 

martie 2010, când Primăria s-a mutat 

într-o nouă clădire aflată pe malul 

Dâmboviței, în apropierea cam-

DUPA FAPTA ȘI RĂSPLATĂ! 

  

 

 

TEAM  

 Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi este un proiect destinat 

copiilor şi tinerilor bucureşteni cu implicare şi rezultate notabile 

probate în activităţile organizate sau agreate la nivelul anului şco-

lar de către Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Spor-

tive pentru Copii şi Tineret - CPPESCT al Primăriei Municipiului 

Bucureşti, împreună cu instituţiile şi organizaţiile partenere. 

 Obiectivul central îl constituie recompensarea, cultivarea 

şi stimularea modului responsabil, activ şi performant de mani-

festare a elevilor, în cadrul unui context socio-educaţional, cultur-

al-artistic şi sportiv organizat, planul de acţiune elaborat şi 

operaţionalizat de către CPPESCTB, împreună cu partenerii săi 

instituţionali şi organizaţionali, asigurând o complexitate şi o vari-

etate de activităţi şi programe  necesare  pentru tânăra generaţie. 

 Elevii selectaţi pentru taberele şi excursiile organizate de 

CPPESCTB fac pe parcursul anului şcolar dovada efectivă a im-

plicării şi performanţelor în plan şcolar şi extraşcolar, în temeiul 

unui calendar şi a unor proceduri agreate şi aplicate de 

CPPESCTB, împreună cu partenerii săi.  

 Promovarea şi consolidarea ideii de implicare meritorie 

reprezintă unul dintre principiile de bază ce definesc activitatea 

CPPESCTB, ierarhizarea valorică a elevilor în funcţie de timpul 

alocat, de efortul depus şi de rezultatele obţinute în cadrul unor 

iniţiative cu un pronunţat caracter socio-educativ fiind o prioritate 

de prim rang în edificarea unei societăţi moderne, dinamice şi 

prospere.  
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 DESPRE NOI!   

 

 

  

SĂ NE PREZENTĂM CUM ȘTIM NOI MAI BINE! 

    

 Primăria Municipiului 

Bucureşti a organizat în  

perioada 17 – 20 mai 2016 

"Târgul Oferta Educaţională" 

care a fost dedicat elevilor din 

clasele a VII-a şi a VIII-a. 

 Pe parcursul celor 

patru zile, 112 licee din Capitală și-au prezentat oferta edu-

caţională. Elevii şi profesorii au expus la standuri cele mai im-

portante realizări ale liceului lor 

într-un mod original şi atractiv. 

Scopul evenimentului a fost de a 

consilia şi informa elevii şi părinţii 

cu privire la procedura şi opor-

tunităţile de înscriere şi admitere la 

liceu. 

Târgul Oferta Educaţională  a fost 

organizat în Parcul Tineretului, la intrarea Gheorghe Şincai  
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 DESPRE NOI!   

 

 

  

AVEM CU CE SĂ NE MÂNDRIM! 

  

 În semestrul al doilea al anului școlar 2015-2016, cadrele 

didactice împreună cu elevii Liceului Teoretic “Lucian Blaga” au 

mai desfășurat următoarele activități extrașcolare și extracurriculare.

   

1.Concursul între licee “Delicii fară vicii”, unde elevii liceului 

coordonați de catre prof. Ilie Marioara au obținut lucul II. 

2. Concursul între licee “Noi suntem generația în mișcare”   

 

3. Simpozion antidrog. 

4. Concurs de proiecte ecologice desfășurat la Liceul “ Jean      

Monnet”, unde elevul Capățână Șerban de la clasa X -B a prezentat 

un program artistic .      

5.Proiectul “Primavara Școlilor”, organizat în parteneriat cu  

Primaria sector 2.       
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OLIMPIADA MEȘTEȘUGURI ARTISTICE TRADIȚIONALE 

  

 Olimpiada Meșteșuguri Artistice Tradiționale este 

o olimpiadă ce se desfășoară în două etape.  Prima etapă 

este cea pe municiupiu/județ. De obicei se are loc după 

sărbătoarea Pascala, la Școala nr. 21” Liviu Rebreanu”. 

 Prezența se face în costum popular, însoțit de ma-

terialele de lucru, bineînțeles cele autentice.   

Improvizările, moda sau înlocuitorii nu sunt acceptați, 

ducând la scăderea calificativelor obținute.   

 În cursul a 3 ore trebuie să demonstrezi că 

meșteșugul ales și lucrat de tine se numara printre cele 

mai bune.        
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 DESPRE NOI!   

 

 

  

OLIMPIADA MESTEȘUGURI ARTISTICE TRADIȚIONALE 

 Cei care obțin locul I special, merg mai departe la 

faza națională, la Sibiu .  

 La această etapă, și ultima, județele concureză    

între ele. Sunt circa 200– 300 de copii în total. Fiecare a 

venit cu gandul și voința de a fi cel mai bun. 

 Faza națională arată ca și un fel de tabără , cu pro-

gram fix de dimineață până seara.  

 Activitatea se ține în muzeul din Dumbrava Si-

biului, pe prispa și în curtea căsuțelor tradiționale, fără 

îndoială tot în costum popular. 

  Este o experiența deosebită, ieșind din cotidian, 

putând trăi câte un pic de pe vremurile bunicilor, ba chiar 

mai vechi.        

 

 

GUNA  
FLORENTINA 
ROXANA   
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 DESPRE NOI!   

 

 Liceul Teoretic Lucian Blaga a 

fost înfiinţat în anul şcolar 1957-1958 

prin comasarea şcolilor generale nr.64 

şi nr.65 sub denumirea de Şcoala Me-

die nr.29 Alexandru Sahia. Începând 

cu anul școlar 1990-1991 se fac de-

mersurile necesare la Ministerul Edu-

cației și Cercetării pentru ca liceul să 

redevină unul teoretic și să poarte de-

numirea ilustrului om de cultură, Luci-

an Blaga.  

 În anul şcolar 1999-2000 Şcoa-

la Generală nr.53 se comasează cu 

liceul, titulatura finală urmând a fi 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga". În 

noul institut de învăţământ vor 

funcţiona învăţământul primar, cel 

gimnazial şi cel liceal.  

 

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ! 

 Prima zi de școală a sosit, iar toate școlile din țară și-au 

deschis porțile pentru a-i întâmpina pe elevii emoționați. 

 La Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din București , Festivi-

tatea de Deschidere a noului an școlar a început la ora 9:00. 

 Dupa discursul de deschidere, elevilor le-a fost prezentați 

învățătorii și diriginții, cat și clasele unde vor învata. 

 Bobocii au fost cei mai emoționați și cu sigurantă nu vor 

uita această zi.  

  În fiecare an școlar, prima zi de școală este unică și frumo-

asa, pentru fiecare dintre noi, elevi, cadre didactice, parinți. Cu 

toții avem diferite așteptări de la noul an școlar ce tocmai a început 

și ne dorim să fie un an plin de succese. 
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Prima zi de școală...În așteptarea 

elevilor! 

CLASELE PREGATITOARE 

 

 

 

 

 

 

simplifying IT 
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Prima zi de școală...O zi în care toți 

copiii au avut zâmbetul la purtător ! 

 

Versuri compuse de elevi!  

Doamnei învățătoare Daniela 

Soponaru 

Dragă doamnă învățătoare  

Ești o ființă înțelegătoare 

Când ne e greu ne ajutați 

Când greșim ne corectați. 

Ea e bună cu noi, 

Ne ajută la nevoi  

Iar când suntem răi ne ceartă 

Și se supără pe noi, 

Dar ne iartă până la urmă 

Pentru că este prea bună. 

Este o stea strălucitoare 

Și o zână uimitoare,  

Cine este oare? 

Este Doamna Învățătoare Soponaru 

Daniela. 

Cu respect Cls II A 
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Poezii compuse de elevii clasei a III-a A 

 

 

 

 

 

  

Din nou la școlă 

          Bobe Claudiu Darius 

Clasa a III-a am început 
Colegi noi am cunoscut 
La capitală m-am mutat 
Eu vreau sa fiu premiant! 
 
Doamna este tinerică,  
Și e tare frumusică! 
Iar atunci cand ne învață 
Are zambetul pe față 
 
În pauză eu mă joc 
Cu alți colegi la un loc, 

Iar când sună de intrare 
O așteptăm pe învățătoare. 
 
La școală învăț lucruri noi, 
Mă face sa fiu vioi 
Eu acum învaț egleză, 
Dar mi-ar place și franceză 

 

 
 

Pisicuța mea 
   Pavel Maria 
 
Pisi, pisicuța mea, toată ziua moțaia! 
Cand sarea se zbenguia 
Ziua nu se plictisea,  
Și apoi torcea, torcea. 
 
Seara nu se mai opera  
Cu mingea roz se juca.  
Dimineața se trezea, 
Cu codița se juca! 

 

 

Poezia cu rime 

Dobre Aura 

Ana vrea o pară 
Mara vrea o cană 
Alex vrea o banană 
Tata vrea o moară 

 
Și așa s-au împărțit 
Fructele pentru gătit, 
Iar obiectele mi-au împărtașit 
Poezia de care v-am amintit! 
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Poezii compuse de elevii clasei a III-a A 

 

 

 

 

 

 
Dorm 

                           Macovei Izabela 

 Somnul îmi șoptește minciuni, 
  Cum ca pot stăpânii lumi. 
 Adieri ale minciunii, 
 Îmi arată cum văd unii 
 Lumea plina de nebuni,  

 Fantasme așteptând rugaciuni,  
 Să evadeze din gheața 
 Unde sunt încarcerate de-o viată! 
 
 Tot ce vreau să fac este să tac, 
 Visul îmi spune ce să fac. 
 Acuma vreau doar să zac, 
 Nepăsarea mă cuprinde, 
 Gândul gol mă mai destinde 
 Așteptând să mă trezesc 
 Gândindu-mă cum am să chiulesc 
 Să fug de toți să lenevsc 
 Să merg pe trotuar, fara să imi pese care 
 E minunea cea mai mare! 

 

 
 
 
 
 
 
Sus pe cer 
      Ivanciu Cristina 
 

 
Sus pe cer 

                       Ivanciu Cristina 
 
Sus pe cer , sunt multe stele 
Dar nici una dintre ele 
Nu-i ca tine, mama mea! 
Te iubesc, iși spun eu, Alexandra 
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Poezii compuse de elevii clasei a III-a A 

 

 

 

 

 

 

 Despre mine 

                    Matei Almeida Afonso Armindo 
 
Am acasă un cățel 
Drăgălaș și mititel, 
Este foarte frumușel 
Merge ca un voinicel. 
 
La meciul de ieri  
I-am vazut pe coechipieri 
Cum jucau neînfricați, 
Motivați și transpirați 
 
Am dormit, m-am odihnit 
Dimineata m-am trezit, 
Eram cam adormit 
Am mancat mi-am revenit 
 
La engleză am învățat 
Că pisica este cat 
Că men este bărbat 
Și cu the end am terminat. 

 

 
 
 
 
 
  
Clasa a III-a 

                                      Vînatoru Andreea 
 
Numele meu e Andreea, 
Și-am trecut în clasa a III-a. 
Un nou an am început,  
Eu mai mare am crescut. 
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Catedra de romana 

 

 

 

 

 

 

 
“Împărat slăvit e codrul…” 

 
 
 
  Mă întreb uneori despre rai, despre felul în care acesta arată, apoi mă 
conving că nu-i decăt o imagine abstractizată a minţii noastre, şi, totuşi, fiecare 
dintre noi are nevoie de propriul său rai pentru a putea pluti puţin intr-o lume 
atăt de materială, pentru a putea adăuga culoare într-un univers aşa de cenuşiu. 
Suntem tot timpul în căutarea acelui ceva care să ne confere stabilitate si 
echilibru, a binelui, a frumosuli care să ne hrănească sufletul. 
  Mulţi dintre noi identifică binele, frumosul si adevarul cu natura si 
intră în rezonanţă cu sufletul acesteia. Meditănd asupra naturii nu pot să nu văd 
în ea decăt o materializare a divinului, o prelungire palpabilă a acestuia. E ceea 
ce ni se arată pretutindeni dintr-un Dumnezeu ascuns. 
  Natura este miracolul din viaţa fiecăruia dintre noi pe care-l putem 
trăi fără a face vreun efort, ni se oferă şi atăt. Trebuie doar să ne bucurăm de 
ea. Singura condiţie este de a găsi în sufletul nostru dorinţa si frenezia de a trăi 
minunile acesteia. 
  Ce spectacol minuat poate oferi natura! Cine vreodată nu a simţit 
mirajul şi melancolia unui apus în mijlocul naturii? Jocul culorilor pastelate ce 
acoperă cerul, de la galbenul pal  pănă la roşul aprins sau oglindirea ultimelor 
raze pe un nor pribeag ce pare un lampadar romantic. Ţi-e teamă să nu respiri 
prea puternic pentru a nu stica ceva din minunea celestă.  Sufletul îţi este 
blagoslovit de tăcerea înfiorată a pădurii la lăsarea serii, de aroma ierburilor 
coapte care la răcoarea  amurgului umplu văzduhul, de căntecul greierilor si al 
cosaşilor ce pare o simfonie surdă şi de pacea eternă ce cuprinde tot universul 
şi îndeamnă la visare la umbra întunericului. 
  Ce înseamnă natura pentru sufletul meu? Este marea nesfărşită în 
dimineţi însorite, glasul răguşit al pescăruşilor,cerul azuriu de mai, muntele 
stăncos în faţa căruia te pleci cu teamă şi cu evlavie, răurile reci de munte ce 
măngăie mai lin sau mai năvalnic stăncile încărcate de muşchii verzi, 
înspăimăntătoarele ploi repezi de vara cu fulgere şerpuite ce despică orizontul, 
mirosul divin al salcămului înflorit, răsăritul şi apusul zilelor eterne de vară, 
verdele crud al primăverilor năvalnie şi căte alte fericiri ce te înalţă şi-ţi dau 
sentimentul eternităţii. 
  Cum să nu tresalţi în faţa încăntării naturii şi să nu cerşeşti: da-mi 
Doamne un suflet atăt de mare încăt să pot trăi tot spectacolul lumii! Este cea 
mai neprefăcută şi grandioasă reprezentaţie ce i se oferă oricui îşi deschide in-
ima în care natura îşi pune în joc tot talentul.  
  Mai există oare ceva pe măsura desăvărşirii naturii, ce poţi să pui 
deasupra acestei minuni pentru a stabili o ierarhie?  
Singura noastră grijă în faţa acestui miracol este de a-l proteja din iubire şi de a 
ne asigura că şi generaţiile viitoare vor gusta fascinaţia naturii. 
 
 
                                           Prof. Alina Ghiţescu 
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Catedra de romana 

 

 

 

 

 

 

 
Eu sunt samuraiul... 

 
  Totul începe acum 700 de ani în Nagosaki. Povestea spune că odată la 
1000 de ani se naște al șaptelea fiu al celui de-al șaptelea fiu. Acesta purta în el puter-
ile răului Dragon. La nici 10 zile de la nașterea copilului, mama moare subit, iar de 
tată nu se știe nimic încă de când femeia era însărcinată. Când toate speranțele la viață 
ale copilului erau pierdute, un călugăr budist se oferă pentru creșterea nou-născutului 
și îngrijirii lui. După cincisprezece ierni petrecute la templu, Mosaru, că așa era numit 
băiatul, ajunge la vârsta când acesta era nevoit să își aleagă puterile definitive și să 
devină un samurai. 
     Samuraii apei erau calmi și flexibili precum apa care ia forma vasului 
în care o pui, cei ai focului erau asprii și lăsau numai scrum în urma lor. Samuraii 
pământului erau puternici și neclintiți iar, cei ai vântului erau iuți în mișcări și 
necruțători ca o furtună. Soarta face ca micul nostru samurai să își arate adevărata 
putere chiar când acesta avea de ales elementul care îl constituie, el nu era ca ceilalți. 
     Puterea care îl definea pe Mosaru reprezenta  toate aceste elemente, el 
având câte puțin din fiecare. Acest tip de samurai se numea samurai elemental, iar put-
erea lui era distructivă. 
     Pentru ca puterile băiatului să se activeze complet, acesta era nevoit să 
meargă pe Muntele Maimuței și să aducă apă tocmai de la Izvorul fară de Moarte.  
Mosaru pleacă numaidecât, însă întoarcerea la templu nu face decât ca sufletul micului 
samurai să ceară răzbunare, maestrul său este găsit mort. Greșeala asasinului a fost in-
fimă, dar îndeajuns încât băiatul să își dea seama cine a fost de vină. Ucigasul a folosit 
stilul vântului, care presupune multă îndemânare ca să ucizi o persoană fără a lăsa alte 
urme. Cel care făcuse asta era chiar fratele lui Mosaru, numele acestuia era Oshiro. 
Copilul nu știa foarte multe despre Oshiro, însă maestrul i-a povestit odată despre el. 
Cei doi au fost separați la naștere, dar aura rea care îl înconjura pe Oshio a atras un 
maestru samurai care avea ca putere sursa răului, iar acesta l-a luat în grijă sperând ca 
într-o zi răul să domine și să pună stăpânire pe toți samuraii.  
     Pentru că moartea maestrului său nu rămâne nerăzbunată, Mosaru 
pleacă în căutarea fratelui său. Drumul a fost foarte anevoios și cât se poate de greu, 
însă piedicile primite în călătorie au făcut doar bine micului samurai, ajutându-l pe 
acesta să se maturizeze și să capete control absolut asupra puterilor. 
       Ajuns la porțile templului în care Oshio a crescut, Mosaru este asaltat de niște 
gardieni de piatră. Dorința răzbunării fiind așa de puternică, nici acești străjeri nu l-au 
putut doborî. Praful din urma bătăliei nici nu se așează că fără a putea face vreun pas, 
Mosaru este întâmpinat chiar de Oshio. Lupta dintre cei doi a durat trei zile și trei 
nopți, iar când cei doi erau gata să cadă slăbiți și fără suflare, Mosaru fiind mai isteț 
reușește să străpungă armura fratelui său exact în zona inimii.  Simțind împăcare su-
fletească samuraiul se așează lângă poarta templului și lasă frâu liber sentimentelor. 
  Deodată se prăvăli într-un vis straniu, cu imagini care-l îngrozeau.     
Toate se amestecau în mintea și-n sufletul lui; era când Mosaru, slujitor al dreptății, 
când Oshio, slujitor al răului. O căldură îi mângâia plăcut partea stângă, era sângele 
care se prelingea picătură cu picătură. Simțea că renaște sau poate doar murea, era 
confuz, iar realitatea se amesteca cu pojghița lumii de dincolo. Începu să strige cu toată 
puterea ce-i mai rămăsese: -Cine sunt? Unde mă chemi? 
 
 

Ghioca Andrei-Constantin 
Clasa a X-a B 

Liceul Teoretic "Lucian Blaga" 
Profesor îndrumător: Ghițescu Alina, tel:0740062688,  
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 Umanizare 
 

  Sunt doar eu, singură în camera mentorului meu, exersându-mi mișcările de atac cu sabia. Am 
luat o pauză, lăsându-mi arma în suportul său, abandonată într-un mic colț.  
  Îmi așez trupul greoi pe iarba moale ce se află în fața camerei. Și mă gândeam la aripile unui 
fluture, ce ușor se frâng sub stânsoarea palmei mele. Am ucis, din curiozitate, am sfărâmat un suflet fără de 
păcat. Aveam nevoie de un model, înainte să-mi încep ampla lucrare. Fluturelui i-am luat ce avea mai de pret : 
libertatea. La fel fac și cu mine, mă situez pe linia de dependență a unor vicii simple, le las să mă întemnițeze. 
O sclavă a iubirii, un harap-alb al ceaiului și al discuțiilor pline de substrat și substanță, în fond, astea sunt 
viciile neobișnuite pe care le am . Sunt acoperită de o perdea translucidă de lacrimi și vise, căci asemenea unui 
cavaler, doar astea mi-s scut. Aștept tăcută să-mi vină rândul să gust din fericire. Un mic impediment se ivește 
în calea pasului meu către rutină. Eu nu iubesc. Aș vrea ca totuși să o fac, dar am o oarecare reticență. 
    Se face din ce în ce mai frig, și fluturii au dispărut de mult. Eu pe cine mai ucid? Se pare că e 
timpul să mă distrug și să mă reclădesc, să devin în sfârșit cineva pe care poate ai să placi. S-a așternut bruma 
peste genele mele morocănoase. Exact ca aripile unui fluture, gândurile mele se frâng ușor în strâmtoarea sin-
gurătății. 
     Și mă gândesc cum ar fi fost să fiu normală, nu un shaolin al dreptății. Dreptatea nu trece prin 
sabie, ci prin inimă și minte. Dreapta judecată o realizează conștiința urmată de simțuri și instinct, nu prin 
sânge. 
    Acum, în minte mi se creionează imagini ale morții victimelor mele, cum sângele se prelinge 

pe sabie. E mult prea mult, mult prea tragic, mult prea crunt pentru o inimă pe care, până și un reproș ar lovi-o.  

     Respir aer proaspăt, și mă uit la vrăbiuțele ce-și cântă fericirea. Ele sunt libere și inocente, au o 

puritate în ele ce mă doboară, nemurdărite de păcatul morții de care eu sunt pătată. 

     Și mă uit către cer, încercând să-mi spăl păcatele prin razele soarelui ce mă învăluie, dar în za-

dar. Mă simt ca o mașinărie fără sentimente, creată pentru a ucide, dobândită din familie. Dar totuși, atâta timp 

cât inima-mi bate-n piept, mai am o șansă către umanizare. 

  

 Gheorghe S. Andreea-Teodora, Clasa a X-a B. 

Liceul Teoretic "Lucian Blaga", București 

 

 
Copilǎria –zborul spre soare 

  
  Dupǎ cum spunea Lucian Blaga:”copilǎria este inima tuturor vârstelor”.Ce perioadǎ poate fi 
comparatǎ  cu aceasta? Ce poate fi mai frumos decât inocenţa cu care  privești lucrurile și protecţia venitǎ 
de la pǎrinţi? Consider cǎ,ceea ce trǎiești în copilǎrie trebuie preţuit,deoarece cu astfel de momente nu te 
mai regǎsești toatǎ viaţa. 
  Copilǎria reprezintǎ începutul,formarea noastrǎ ca și persoane,de aceea putem spune cǎ este fas-
cinanta perioada a vieţii la care se reporteazǎ existenţa fiecǎrei persoane.Este ceva magic,special,din a 
cǎrei magie ieșim la un moment dat realizând cǎ nu am savurat orice moment din plin. 
  În copilǎrie începem sǎ fim conștienţi de ceea ce ne înconjoarǎ,de existenţa noastrǎ pe lume și 
suntem nerǎbdatori sǎ încercǎm lucruri noi pentru a înţelege ce se întâmplǎ  în jurul nostru.Fǎrǎ trecerea 
prin aceastǎ perioadǎ ne-am simţi  mai triști pentru cǎ înseamnǎ timp liber,distracţie,protecţie,dar și drep-
tul de a învǎţa. 
  În orice moment al vieţii ne-am afla  amintirile din aceastǎ perioadǎ fabuloasǎ ne însoţesc,iar tot 
ceea ce conteazǎ este ca în momentul în care ne reamintim sǎ zâmbim și sǎ uitǎm de lucrurile mai 
puţin  bune din viaţa noastrǎ..Ceea ce mi se pare bizar este cǎ atunci când suntem mici ne dorim sǎ fim 
mari,iar  atunci când ajungem la maturitate simţim nevoia de a ne întoarce mǎcar pentru o perioadǎ scurtǎ 
de timp în copilǎrie. 
  Coroborând afirmaţiile mai sus menţionate,pot spune cǎ inima este cea care se stinge într-
un  corp bǎtrân și oboist,dar  va purta în ea glasul  suav de copil si amintirile din nemuritoarea perioadǎ 
intitulatǎ-COPILǍRIA. 
 

ȘBRANCĂ ȘTEFANIA-  Clasa a X-a B 
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