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Liceul  nostru a fost înfiinţat în perioada regimului 
comunist: la 1 septembrie 1957 s-au unit Școlile Generale 
nr. 64 şi nr. 65 sub denumirea de Şcoala Medie Mixtă nr. 
29. S-a dorit ca această şcoală să poarte numele de Mihail 
Sadoveanu, dar la 17 iunie 1958 a primit numele de 
Alexandru Sahia. 

 A funcţionat până în 1968 după modelul impus de 
sovietici în toate ţările comuniste din Europa de Est. 
Odată cu adoptarea Legii învăţământului din 1968 s-a 
revenit la modelul occidental.  

 În anul școlar 1977-1978 se separă corpul B, de 
corpul principal A. Corpul B va deveni Şcoala Generală 
nr. 53.  Tot în acest an școlar, liceul își schimbă  profilul 
devenind liceu industrial.  Din acest an școlar și până în 
anul școlar 1990-1991  liceul va purta denumirea de 
Grupul Școlar Industrial “Alexandru Sahia”.  

Începând cu anul şcolar 1990-1991 se fac demersurile necesare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
pentru ca liceul să redevină unul teoretic şi să poarte denumirea marelui poet  Lucian Blaga,  denumire 
menţinută până în zilele noastre,  Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.  

În anul 1995, folosindu-se modelul initţal al bustului marelui poet Lucian Blaga, realizat de către 
celebrul sculptor Radu Aftenie, se toarnă în bronz bustul și se instalează în parcul din fața liceului.  În mai 
2000, Şcoala Generală nr. 53 se va comasa cu liceul, în urma unui ordin de ministru.  

Astăzi, în școală învață aproximativ peste o mie de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a  
douăsprezecea, îndrumați de un număr de 70 de cadre didactice, de personalul didactic auxiliar, 
bibliotecară, profesor documentarist, secretare, administrator, asistent medical.  Toți aceștia sunt oameni 
devotați învățământului care-și aduc contribuția la progresul școlii noastre și al învățământului românesc.  

În ceea ce privește dotarea materială, există cabinete de 
informatică, de chimie, de biologie, de fizică, de matematică, de 
română, de religie, cabinet medical, sală de sport, Centrul de 
Documentare și Informare, iar multe din sălile de clasă sunt 
echipate cu tehnică IT. 

Elevii noștri sunt preocupați de latura științifică a procesului de 
învățământ, sunt implicați în diverse proiecte și activități 
extracurriculare, participă la olimpiadele și la concursurile 
școlare. În același timp, învață să colaboreze, să se 
autodepășească, să fie sociabili, să se integreze într-un grup, să 
fie încrezători, să respecte, să fie responsabili.   

Director, 
Prof. Mihael Mihalcea 

Doar luminând mințile prin educație putem risipi întunericul 

neștiinței. Școala are menirea de a face societatea să evolueze, de a 

umaniza prin știință și moralitate, de a sădi esteticul, binele și 

adevărul în conștiința fiecăruia dintre noi. 

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” - Bucureşti 

SĂ NE CUNOAŞTEM ŞCOALA 



SĂPTĂMÂNA ALTFEL AFERENTĂ SEMESTRULUI I 

DIN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 S-A DESFĂŞURAT ÎN

CADRUL LICEULUI TEORETIC “LUCIAN BLAGA” ÎN

PERIOADA 21-25.11.2016

În dimineaţa zilei de 23.11.2016, elevii clasei a-
V-a B, însoţiţi de către doamna dirigintă Stoian 
Gabriela Nicoleta, de către doamna 
documentarist Soare Mariana şi un grup de 
părinţi deosebiţi, au pornit într-o excursie de o 
zi, cu destinaţia Gura Diham.

Elevii au avut ocazia de a vizita următoarele 
obiective turistice: “Muzeul Omului” din 
Ploiesti,

“Muzeul Trenuleţelor” şi castelul Pelişor din   
Sinaia, mănăstirea Caraiman, ultima oprire 
fiind la Gura Diham.

EXCURSIE DE O ZI 

BUCURESTI – GURA DIHAM

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

SAPTAMANA ALTFEL-21-25.11.2016



Primul obiectiv turistic vizitat a fost “Muzeul Omului” din 

Ploieşti. 

Muzeul se află în Palatul Culturii, clădire monument istoric,

recent restaurată. Elevii au putut vizita cele trei săli ale muzeului: 

“originea şi evoluţia vieţii pe Terra-antropogeneză”, “anatomia şi 

fiziologia omului” şi o sală de conferinţe. Elevii au fost fascinaţi 

de prezentarea virtuală 3D a funcţiilor corpului uman, în mărime 

naturală.

Următoarea oprire a fost în Sinaia, la “Muzeul

Trenuleţelor”. Muzeul prezintă o impresionantă colecţie de 

trenuleţe în miniatură, machete complexe, având în compoziţie 

gări, depouri, copii ale unor gări din Elveţia şi Italia, reproduse în 

detaliu, respectând modelele. Elevii au fost foarte încântaţi de 

colecţia de trenuleţe. 



Nu puteam părăsi staţiunea Sinaia fără a vizita şi castelul 

Pelişor. Castelul are 99 de încăperi, fiind decorat pentru a fi o

reşedinţă princiară şi poartă amprenta reginei Maria.

Principalele săli sunt: holul de onoare, biroul regelui Ferdinand,

dormitorul de aur, biroul reginei Maria, camera de aur.

Elevii au putut admira toate aceste încăperi şi au rămas 

impresionaţi de frumuseţea acestora.

Următoarea oprire a fost la mănăstirea Caraiman.

Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” - Caraiman este o mănăstire

ortodoxă, înființată în anul 1998, la inițiativa Preacuviosului Părinte

Gherontie Puiu.

Este situată pe Valea Prahovei în orașul Bușteni, la poalele Munţilor

Bucegi, într-o poiană care are în mijlocul ei un brad cu o formă

aparte.



Ultima oprire a fost la Gura Diham. Cabana Gura 

Diham Busteni a fost construita în anul 1910, iniţial 

aici funcţionând un han. Situată la o altitudine de 982m, 

Complexul Gura Diham beneficiaza de un cadru natural 

deosebit, învaluit în linişte şi este punctul de plecare 

spre numeroase trasee turistice.

Copiii s-au putut bucura de frumuseţile naturii şi a 

locurilor vizitate şi aşteaptă cu nerăbdare următoarea 

excursie!

Prof. Soare Mariana Nicoleta,  Stoian Gabriela 



 

 

 

 Din experiența didactică, experimentul este modul sigur de 

înțelegere  a realității dar și un exercițiu de  observare eficientă,  prin 

curiozitatea copiilor, prin dorința lor de a cunoaște mai mult. 

 Astfel,  Școala altfel a oferit elevilor clasei a II a A, sub îndrumarea d-nei prof. pt. 

înv. primar Soponaru Daniela, să  beneficieze de plăcerea de a fi martori activi în 

desfășurarea numeroaselor experimente propuse. Elevii au participat activ la toate 

activitățile, au formulat întrebări, ipoteze, pe care le-au verificat singuri, au dezbătut, au 

observat și  au dat dovadă de un remarcabil spirit de investigație. 

       Experimentul dulce i-a purtat pe elevi  de pe 

culmile dorinței de a se înfrupta din bombonele și lapte, 

la bucuria neașteptatului rezultat– curcubeu în farfurie și 

pictură în lapte. 

 

 

 

 

 

 O altă tentație, moment de 

stupefacție– Cola și laptele—

observarea separării moleculelor de 

lapte, dar si a proprietăților nu tocmai 

sănătoase a băuturii carbogazoase.  

 

 

 Și pentru că experimentul 

creează  bucurie,  elevii au 

experimentat fenomenul de electrizare 

cu ajutorul baloanelor. Noua 

provocare a adus multă veselie, 

inițiativă, interacțiune, descoperire și 

învățare pe măsură. 

 Fizică, chimie, gastronomie, cui îi pasă? Învățarea prin joacă și 

experimente le-a făcut micilor școlari înțelegerea mai ușoară și mai atractivă!      

   Articol redactat de 

SOPONARU DANIELA 



   Circul Globus, București—Spectacol 

“Arena Magica” 

 Jonglerii, acrobații, numere de dresură, 

magie și momente comice, toate acestea fac 

parte din lumea magică a circului….  

………..A Circului Globus, o lume fascinantă pt. 
toți copiii. Elevii din clasele C P- IV, Liceul T " L. 
Blaga" au participat cu mare bucurie la spectacolul 
Circului Globus " Arena magică" , activitate organ-
izată în cadrul săptămânii: " Școala altfel", din 24 
noi. 2016. 

 Prezența copiilor la aceasta ac-

tivitate a fost numeroasă, au participat 

toate clasele ciclului primar, toți 

învățătorii școlii noastre precum și 

mulți părinți.  

Elevii așteaptă cu cu nerăbdare să participe la 

următorul spectacol de circ! 



EXCURSIE LA  SLĂNIC PRAHOVA 

 Elevii din ciclul primar au participat cu multa plăcere  la excursia organizată în  

Săptamâna Altfel. 

 Prima oprire a fost in Ploiești la MUZEUL CEASULUI 

 Muzeul Ceasului instalat în Casa Luca 

Elefterescu, construită în 1830, declarată 

monument istoric cu codul LMI PH-II-m-A-

16296. 

 Muzeu Ceasului din Ploiești  

este unicul muzeu de acest fel din România, 

și cuprinde o bogată colecție 

de ceasuri făurite de meșteri vestiți din Euro-

pa, cele mai multe fiind adevărate opere de 

artă. Organizat din inițiativa profesorului 

N.I. Simache, ca secție a Muzeului de Isto-

rie, el datează din 1963.  

 În prezent, muzeul are o colecție de aproape 1000 de piese (numai în parte expuse), 

printre care: cadran solar, pendul construit din lemn în 1634, ceas pus în mișcare printr-o 

cădere de apă (Londra, 1654), primul ceas de buzunar („oul de Nürnberg”), orologii de turn, 

o piesă din 1693 (realizare a ceasornicarului Ralf Gout), ceasul de mână construit în același 

an de Courvoisier (cu efigia lui Ludovic al XIV-lea), Pot fi văzute ceasuri cu mecanisme 

muzicale care cântă Marseilleza, Deșteaptă-te, române!, valsurile lui Strauss. Sunt prezen-

tate ceasuri care au aparținut unor personalități (Constantin Brâncoveanu, Al. I. 

Cuza, Mihail Kogălniceanu, Cezar Bolliac, B.P. Hașdeu, Theodor Aman, I.L. 

Caragiale, Duiliu Zamfirescu, Ioan A. Bassarabescu etc.), ceasuri distractive (al morarului, 

fierarului, frizerului, motanului etc.), ceasuri cu diverse indicații în afara orelor, ca și alte 

obiecte legate de temă. 



A doua oprire a fost la MUZEUL PETROLULUI. 

"A fost inaugurat la 8 octombrie 1961, ca 
urmare a sărbătoririi centenarului 
industriei petroliere româneşti, în 1957. 
Este găzduit de un frumos edificiu care a 
permis amenajarea unor săli şi cu o curte 
care a fost transformată într-o expoziţie 
în aer liber. Patrimoniul muzeului a 
crescut de la 800 piese în 1961, la peste 
8.000 în 1994. Este singurul muzeu de 
acest gen din România, înfiinţarea sa la 
Ploieşti fiind o recunoaştere a statutului 
oraşului în cadrul industriei petroliere din ţara noastră. 

În muzeu pot fi văzute exponate de mare interes istoric şi documentar: 

-o hecnă (un fel de găleată mare) acţionată de cal; 

-macheta primei instalaţii de foraj mecanic folosită în România; 

-macheta „fabricii de gaz” din 1856 a fraţilor Mehedinţeanu de la bariera 
Râfov; 

-unelte şi lămpi de miner din secolul al XIX-lea; 

-felinare cu petrol din Bucureşti - primul oraş din lume iluminat cu petrol în 1859; 

-utilaje de foraj din lemn sau metalice din secolul al XIX-lea;panouri exemplificând 
sistemul de solventare selectivă cu dioxid de sulf, inventat de Lazăr Edeleanu şi aplicat în 
întreaga lume; 

-istoricul fabricării parafinei , uleiului, benzinelor ; 

-hărţi geologice, mostre mineralogice, diplome, medalii, fotografii aparţinând unor 
personalităţi din domeniu: Gregoriu Ştefănescu, Grigore Cobălcescu, Ludovic Mrazec, 
Valeriu Patriciu, Ion Tănăsescu, Virgiliu Tacit, Ion Basgan, Andrei Dragulănescu, Lazăr 
Edeleanu, Nicolae Debie. " 



Cea de-a treia oprire a fost la Salina Slănic Prahova "Mina Unirea"  

 Începuturile istoriei salinei datează 

din jurul anului 1685, an în care spătarul 

Mihail Cantacuzino a realizat că în 

regiunea Slănic Prahova există un 

zăcământ de sare şi astfel, vrând să 

deschidă o mină, a cumpărat moşia Slănic. 

Din documentul care consemnează 

tranzacţia, mai reiese faptul că înainte de 

anul 1685 au existat vechi ocne de sare, de 

adâncimi mici, la 5 km est de Slănic 

(Teişani) 

Pe seama salinei, a izvoarelor sulfuroase 

de pe versanţii văii Slănicului şi a celor 

şapte lacuri sărate, formate pe vechile 

exploatări de sare, s-a dezvoltat o 

activitate balneoturistică, atestată 

documentar din anul 1853, ce a contribuit 

la declararea localităţii Slănic Prahova ca 

staţiune turistică de interes naţional. 

 Mina Unirea (Salina Slănic Prahova), 

situată la o adâncime de 208m, pe o suprafaţă de 

53.000mp, a fost deschisă vizitării după anul 

1970. Circuitul turistic parcurge un traseu care 

permite evidenţierea unor elemente spaţiale de 

interes turistic în structura internă a masivului de 

sare, reprezentate prin cute cu dezvoltare pe zeci 

de metri, marcate prin alternanţe de benzi divers 

colorate, cu nuanţe de gri şi alb, diverse 

caracteristici mineralogice (structură, textură, mod 

de cristalizare) şi prin puritatea deosebită a sării. 

 Înălțimea unei săli este de 70 m, iar 

circuitul se desfășoară în jurul enormului 

pilon ce susține mina. Se pot admira 

basoreliefurile înfățișându-l pe Mihai Viteazul 

sau statuile lui Eminescu, Decebal, Traian 

(Sala Genezei) și te poți reculege ca într-o 

imensă catedrală. 

   



 Temperatura constantă de 12 grade C tot timpul anului, umiditatea de 50%, 

compoziția aerului bogat în ioni de sodiu, presiunea atmosferică cu 18-20 mm coloană de 

mercur mai mare decât cea de la suprafața solului, lipsa factorilor alergeni crează un 

microclimat special constituind un mijloc natural de tratare a afecțiunilor respiratorii. 

Eficiența acestui microclimat a fost descoperită cu peste 100 de ani în urmă. 

 Tot aici sunt locuri amenajate 

pentru sport (fotbal, volei). Locul este 

folosit pentru diverse evenimente 

sportive (competiții atletice și loc de 

antrenament pentru loturile sportive), ca 

sanatorii pentru bătrâni și bolnavi sau ca 

decor pentru cinematografie. 



Ulima oprire a fost la 

MUZEUL SĂRII. 

 Muzeul Sării 

prezintă evoluția metodelor 

de extracție a sării de la 

începuturi și până în 

prezent. Muzeul Sării este 

găzduit de Casa Cămărăşiei 

din Slănic, Prahova. 

Muzeul a fost inaugurat la 

13 mai 2003 și expune 

documente privind istoria 

prelucrării sării, unelte și 

utilaje, cristale de sare și 

planșe geologice. 

 Clădirea Muzeului Sării este situată 

în aproprierea salinei și a fost construită la 

sfârșitul secolului al XVIII-lea, fiind 

reședința funcționarului domnesc care se 

ocupa cu strângerea taxelor pe sare, 

monopol domnesc, și a fost complet 

refăcută între anii 2002 – 2003 folosindu-se 

tehnici și metode tradiționale așa cum s-au 

folosit în vechime, cu pământ bătătorit între 

cofraje de nuiele împletite și cu cuie de 

lemn.   

 În interiorul muzeului sunt expuse 

documente și 

reconstituiri 

privind istoria 

prelucrării sării la 

Slănic, unelte și 

utilaje ale vremii, 

cristale de sare 

diverse, planșe 

geologice ale 

zonei, precum și 

date despre flora și 

fauna din zonă.  

 



 Într-una din încăperile de la etajul 

muzeului a fost reconstituit biroul 

cămărașului. 

 Lângă Muzeul Sării se află și 

Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, monument 

de artă bisericească de la finele secolului al 

XVIII-lea, precum și alte obiective 

turistice ce trebuiesc vizitate. 

 Muzeul Sării de la Slănic este unul 

dintre cele mai importante obiective 

turistice din Valea Teleajenului, obiectiv pe 

care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în 

apropiere. 

Inst. Zontea Beatrice Ramona 



ÎN VIZITĂ LA “MUZEUL ANTIPA” 

 Elevii claselor CP-IV, au efectuat in 

SĂPTĂMÂNA ALTFEL o vizita la Muzeul 

”Antipa.”  

 Muzeul ”Antipa” este unul dintre cele mai 

impozante muzee din România şi Europa de Est, 

iar în prezent adăposteşte peste 2.000.000 de 

exponate.  

 Muzeul Naţional de Istorie Naturală 

“Grigore Antipa” este una dintre cele mai vechi 

instituţii de cercetare a biodiversităţii, de 

educare şi culturalizare a publicului. În acelaşi 

timp, colectiile muzeului sunt extrem de 

apreciate în lume deoarece găzduiesc adevărate 

valori ale tezaurului mondial.  

 La Demisol este 

prezentată Biodiversitatea României și sunt 

marcate cele cinci bioregiuni de țară: alpină, continentală, panonică, stepică și pontică. Este 

cel mai mare număr de regiuni biogeografice pe care îl are o țară europeană.  

 La Parter, Fauna mondială este prezentată după criteriul biogeografic — fiecare 

dintre marile regiuni biogeografice fiind prezentată cu un număr de specii reprezentative în 

diorame, complete cu piese umede prezentate sub forma cilindrilor verticali.  

 La Etaj sunt prezentate mai multe teme. Puteți afla mai multe despre originile și 

evoluția vieții, palentologice, lumea insectelor și complexitatea speciei umane. Tot pe aces 

nivel sunt spațiile interactive, destinate copiilor și nu numai.  

Inst. Brasoveanu Andreea si Zontea Beatrice Ramona 



  ÎN VIZITĂ LA DEPARTAMENTUL DE POMPIERI MORARILOR 

 În cadrul “Săptămânii Altfel”, elevii din clasele primare au avut ocazia de a vizita 

Detașamentul de Pompieri Morarilor. Aici au vizitat sala de masă, dormitoarele pompierilor 

și echipamentele de lucru ale acestora. 



 

 Copiii s-au jucat cu apă, s-au urcat în mașinile de intervenție  și au fost plimbati cu 

ele și au purtat caschete specifice. 

 Elevii s-au simțit cu adevărat, niște mici pompieri și așteaptă cu nerăbdare 

următoarea vizită. 



 Divizia Civică Voluntară de Educație și In-

struire pentru Situații de Urgență 

 Divizia Civică Voluntară de Educație și In-

struire pentru Situații de Urgență (D.C.V.E.I.S.U.) 

reprezintă structura specializată a Asociației 

„Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat 

pentru Viață” organizată în scopul apărării vieții, 

avutului public și/sau privat împotriva calamităților naturale, incendiilor 

sau altor situații de urgență, informarea și instruirea populației privind 

cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotri-

va  incendiilor, intervenția, salvarea, acordarea primului ajutor și pro-

tecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau 

în alte situații de urgență, formarea, evaluarea și certificarea compe-

tenței profesionale a personalului propriu pentru intervenții în situații de 

urgență. 

 DETASAMENTUL CIVIC “LUCIAN BLAGA” a susținut în 

Saptămâna Altfel, o serie de activități menite de a invăța restul elevior 

din cadrul liceului cum se acordă primul ajutor și cum se actionează in 

cazuri extreme . Activitatile susținute de elevi au fost atent monitorizate 

si coordonate de liderii Asociatiei Foisorul de Foc - Voluntariat și Parten-

eriat pentru 

Viata, a Pri-

mariei Sec-





LICEUL TEORETIC 
LUCIAN BLAGA

Prin tradiţie, în fiecare toamnă, elevii Liceului 
Teoretic “Lucian Blaga” –Bucureşti, obişnuiesc să îi 
primească în rândurile lor pe bobocii claselor a-IX-a.

Anul acesta, Balul Bobocilor a fost organizat în cadrul 
săptămânii altfel, pe data de 24.11.2016, locaţia 
fiind Clubul Freddo-situat în centrul vechi al 
capitalei.

În urma preselecţiilor din data  de 28 şi 30 octombrie 
2016, au fost aleşi pentru a participa la competiţia 
Miss şi Mister Boboc, următorii elevi:

 Ichim Nicu-clasa a-IX-a A;

 Oprea Alexandru-clasa a-IX-a A;

 Bosoloi Andrei-clasa a-IX-a A;



 Moldoveanu Dan- clasa a-IX-a B;

 Nistor Răzvan- clasa a-IX-a B;

 Tîrlache Ionuţ- clasa a-IX-a B;

 Nică Natalia- clasa a-IX-a C;

 Ilieş Cătălina- clasa a-IX-a C;

 Vişan Ştefan- clasa a-IX-a C;

 Lupu Maria- clasa a-IX-a D;

 Ciocea Ioana- clasa a-IX-a D;

 Dumitru Iulia- clasa a-IX-a D;

 Scutaru Cosmina- clasa a-IX-a E;

 Codreanu Elena- clasa a-IX-a E;

 Andrei Claudiu- clasa a-IX-a E;

 Topciu Mihai- clasa a-IX-a E;

 Ionescu Elena- clasa a-IX-a F;

 Niţu Delia- clasa a-IX-a F;

 Parpalea Robert- clasa a-IX- F;

 Baciu Ionuţ-clasa a-IX-a F;

 Sepeţeanu Ioana- clasa a-IX-a F;

Elevii care s-au ocupat de organizarea balului

şi de îndrumarea bobocilor sunt următorii:

 Dumitrache Cătălin-clasa a-X-a A

 Avram Larisa-clasa a-X-a C

 Malageanu Adelina-clasa a-X-a D

 Vlad Damian-clasa a-X-a D



 Căpătînă Şerban-clasa a-XI-a B

 Marin Alexandru-clasa a-XI-a B

 Harb Habib-clasa a-XI-a E

 Roşoga Dorina-clasa a-XI-a E

 Alamariu Adina-clasa a-XII-a A

 Geantă Medeea-clasa a-XII-a E

 Grigore Alexandra-clasa a-XII-aE

 Stamate Daniela-clasa a-XII-a E

 Mătărău Emilia-clasa a-XII-a E

 Dobre Dorian-clasa a-XII-a F

 Călin Robert-clasa a-XII-a F

Repetiţiile s-au desfăşurat sub 

îndrumarea profesorilor: Stoian Gabriela,

Zontea Ramona şi Soare Mariana.

Sponsorii acestui bal au fost: 

 Avon-produse cosmetice

 Reckless-cursuri de dans



Atmosfera serii a fost întreţinută de cântăreaţa Franny!

Balul Bobocilor a debutat cu 

prezentarea perechilor, urmând 

apoi dansul pregătit de Stamate 

Daniela şi Mătărău Emilia.

Au urmat apoi probele: mersul de zi, o scenetă 

amuzantă, mersul de seară şi bineînţeles, concursul 
de vals. De asemenea, au fost şi momente speciale 
realizate de fiecare dintre perechile participante la 
Miss şi Mister Boboc, precum şi de elevii organizatori.



Câştigătorii concursului “Miss şi Mister Boboc” în anul 
şcolar 2016-2017 au fost desemnaţi următorii:

 Miss Boboc: Sepeţeanu Ioana-clasa a-IX-a F;
 Mister Boboc: Nistor Răzvan-clasa a-IX-a B;
 Locul 2: Tîrlache Ionuţ- clasa a-IX-a B;

Dumitru Iulia- clasa a-IX-a D;
Locul 3: Ilieş Cătălina- clasa a-IX-a C;

Moldoveanu Dan- clasa a-IX-a B;
Miss Popularitate: Ionescu Elena-clasa a-IX-a F
Mister Popularitate: Topciu Mihai- clasa a-IX-a E;
Premiile au fost anunţate de către prezentatorii
Balului Bobocilor: elevii Dobre Dorian şi Călin
Robert.
Sper ca şi anul viitor elevii să se distreze la fel de 

bine! Până atunci spor la învăţat!
Prof. Soare Mariana Nicoleta,  

Inst. Zontea Beatrice Ramona 



 EXCURSIE BUȘTENI 

 În cadrul Săptămânii Altfel, am participat la excursia organizată de domnul 

profesor Cucu Adrian, la Bușteni. 

 Organizarea făcută 

de domnul profesor a fost 

foarte bună, distracția a 

fost pe cinste, s-au legat 

noi prietenii, iar cei din 

clasele a-IX-a au avut oca-

zia să se împrietenească 

ușor cu elevii din clasele 

mai mari. Am vizitat 

mănăstirea Caraiman, un-

de am vazut lucruri 

frumoase si am facut poze pe masura. 

Malageanu Adelina– Cls X -D 



GANDIRE FRESH 

 

 Este un proiect derulat în baza Strategiei de prevenire a criminalității la nivelul 

Municipiului București. 

 Scopul proiectului constă în  reducerea violenței școlare prin diversificarea 

alternativelor de timp liber oferite adolescenților vulnerabili și identificarea unor modele  

pozitive de viața în randul acestora.  

  Parteneritul cu Liceul Teoretic “Lucian Blaga “constă în organizarea în școa-

la a unor activități de timp liber la care participă elevii liceului. Activitatile sunt des-

fașurate de un reprezentant al Politiei Capitalei, doamna Roseanu Liana, invitați și consil-

ierul liceului, Apostica Paul. 

 Activitățile sunt diverse și au ca obiectiv îmbunătățirea comunicării la adolescent,  

educarea juridical a acestora , dezvoltarea de abilități pentru o viața fară infracționalitate 

și dezvoltarea alternativelor  non-violente de timp liber pentru adolescenți. Aceste obiec-

tive sunt atinse prin activitățile desfășurate  pe parcursul anului scolar 2016-2017. 

Parteneri: ISMB,  Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse și Asitenta Educaționala,  

Poliția Capitalei. 

 

 

 

 

 

 

 

 APOSTICA PAUL- consilier  școlar 

 

 

 

  



          LANSARE CARTE  

 

 Prima oară aș vrea să îi mulțumesc 

domnului profesor Grigorie pentru cei 

patru ani în care m-a învățat fizică, cu toate 

că nu am fost prea bun. Avea un stil de 

predare aparte, la început ne-a spus că 

fizica e o ,,limbă străină”, ceea ce s-a și 

dovedit mai încolo să fie așa. 

      A fost unul dintre profesorii ,,neobişnuiți” ce nu aștepta doar să 

înveți mecanic definițiile, ci să te folosesti de fizică practic ca un 

mod de a înțelege viața. Iar pe langă fizică, cel puțin pe mine, m-a 

învățat multe lucruri despre bani și despre modul de gândire. 

      Anul trecut, 2016, în clasa a 12-a în iarnă am aflat că scrie o 

carte și atunci m-am întrebat, oare cum o să fie o astfel de 

lectură?  Mă gândeam oare cum o să își transpună ideile pe hârtie. 

Rezultatul a fost ,,Lider pentru mine”, o carte care nu este ușor de 

înțeles l-a început. De ce? Pentru că te pune să gândești, nu te 

captivează ca un roman sau un film să realizezi la un moment dat 

cât timp a trecut. Dimpotrivă, te oprește, îți cere pauze de reflecții, 

cu exerciții. 

      Cartea atinge diverse domenii precum fizica, chimia, biologia, 

religia, multi-level-marketing, dezvoltare personală și spirituală. Cu 

toate acestea, ea se centrează în special pe om, sau pe ce ar trebui să 

fie un om. De aici și toate exercițiile și pauzele de reflecție, tocmai 

pentru a realiza ce fac bine și ce nu, unde ar trebui să lucrez să mă 

îmbunătățesc, ce ar trebui să schimb, etc. 

       Eu vă invit să o citiți și vă urez o lectură placută. Mult succes la 

școală și în viața! 

      Titus Cristian Necea, absolvent promoția 2016, clasa XII D, 

Liceul Teoretic “LUCIAN BLAGA” 



 “Oare lumea simte valsul nebun de care e cuprinsă? 

De câte aripi are nevoie omul pentru a nu fi confundat cu 

îngerii? Tilly trecuse de o jumătate de secol și niciodata nu 

auzise de pasărea CALADRIUS! Se spune că era albă ca 

neaua și avea nebănuitul har de a lua vatămările oamenilor, 

de a le duce în văzduh și de acolo să le împrăștie.” 

 

  Pe data de 13 decembrie 2016, Liceul Teoretic 

“Lucian Blaga”a avut onoarea de a găzdui  editura   EIKON 

pentru a lansa cartea profesoarei Constantinescu Niculina,. 

 Cu un titlu discret—“DIAGLIFE”, dar cu veleități 

când caustic, când blânde , cartea de eseuri, critică, proză 

scurtă și versuri își propune să repună în prim -plan litera-

tura, lumea sau lumea din/ în/ prin literatură. 

  Cartea  “DIAGLIFE”, de doar 84 de pagini, a fost 

lansată la Târgul Internaţional GAUDEAMUS  din pavilion-

ul central ROMEXPO, pe data de 17 .11. 2016, ora 18: 00. 

Și atunci ca și pe data de 13 decembrie, au participat : elevi 

profesori și invitați de seamă  precum: Magda Marin– au-

toarea romanului “ Părăşește-ma” și Valentina Jercea– EDP. 

 Relansarea din liceu a fost găzduită de domnii direc-
tori Mihalcea Mihael și Iancu Ioana. Inițial, cartea 
“DIAGLIFE” a fost prezentată de directorul editurii   
EIKON—Valentin Ajder, apoi de autoare, după care s-a 
transmis mesajul doamnei Magda Marin.  

 Au prezentat cartea și doamnle profesoare Voicu     

Ionela și Oprea Iuliana,care au captat atenția prin citatul: 

“ Există un remediu—scrisul cristalin curat ca lacrima , 

care lasă cititorul fără respirație…..ușor descris! Greu de 

convins…..” 

 Elevii au fost convinși să participe la acest eveniment 

cultural , în primul rând, de propria curiozitate—cum 

profesorul de la catedra a devenit autor! 

Au participat la dezbatere elevi ai claselor: XII D, XI D, XI 

C, X D, X E, dar și ai altor clase. 

 Elevii din cadrul Liceului Teoretic “ Lucian Blaga ” 

sunt norocoși și mândri ca pot beneficia de ore sub 

îndrumarea, îndrăgitei profesoare de limba și litertura 

română ,Constantinescu  Niculina. 

 

 CUPRINS: 

Capitolul 1 Clar de luna 

regulat 

Capitolul 2 Reveria iubirii 

Capitolul 3 Padurea de 

simboluri 

Capitolul 4 Stropi de noroi, 

compas + 7,8 

Capitolul 5 Violentarea fiorului 

Capitolul 6 Cu vechiul la 

mezat 

Capitolul 7 Tot mintea de pe 

urma 

Capitolul 8 Re-scriere    

Capitolul 9 Dar eu + Tu? 



MINI-INTERVIU CU DOAMNA CONSTANTINESCU NICULINA 

 

Florescu Renata– XI D : “- De ce ați  ales  acest titlu?” 

Prof. Constantinecu Niculina: “- Diaglife, are o anume sonoritate, dar m-a atras în primul 

rând semantica acestui cuvânt care are originea în limba greacă, fiind compus din: 

Dia– prin  și glyphein– a tăia; este un termen specific artelor cu sens precis—ornament   

gravat în relief prin adancirea materialului tăiat.” 

 

 Vlad Marius X D : “-Noi credeam că profesorul doar predă , ascultă, dă note…..mici, dar 

acum ne-ați surprins.” 

Prof. Constantinecu Niculina: “- Nimic nu ramane în această viața nepdepsit! 

                                                 - Nu e comod să fii  radiografiat chiar de cei radiografiați!” 

Florescu Renata– XI D :” -Care este capitolul dumneavoastră preferat?” 

Prof. Constantinecu Niculina: “ -E dificil să aleg……. Pentru că fiecare capitol este un 

ecou , o diaglifă a altui current literar—de la classicism , romantism …..până la capitolul 

despre postmodernism cu titlul RESCRIERE.”  

 

Aștept să citiți cartea… Viitorul e atent la prezentul nostru! La o nouă lansare! 

 Constantinescu Niculina 



 

 

 

 

Povestea pâinii 

Cică o dată 2 oameni se hotărâră ca să meargă din satul lor până la oraş, unde 
fiecare avea o treabă. Au pornit ei din zori şi către amiază li se făcu foame. Căutară ei un 
loc umbros şi se aşezară să mănânce. Unul avea în desagă 2 pâini, celalalt 3 pâini. Dar n-apucaseră să se aşeze în iarbă, că în faţa 
lor răsăriră, ca din pământ, un bărbat, care le zise: 

– Oameni buni, iacă, pornii la drum, crezând că ajung mai repede şi nu mi-am luat de-ale gurii, iar acum mi-e foame. 
Nu vreţi să împărţiţi hrana voastră cu mine? Să ştiţi că bani am şi nu vă voi rămâne dator! 

– Bine, ziseră cei 2 săteni. 

Scoaseră cele 5 pâini şi împărţiră totul în mod egal. La plecare, străinul le dădu 5 lei şi îşi lua ziua bună de la ei.  

Acum ce să facă? Cum să împartă banii? Cel cu 3 pâini socotea că i se cuvine 3 lei, celălalt zicea că dacă au împărţit în 
mod egal pâinea, trebuie să împartă la fel şi banii, deci să ia 2,5 lei. De aici – sfadă. Şi au hotărât că, la oraş, să se adreseze 
judecătorului. Acesta, într-adevăr, i-a împăcat, arătându-le cum trebuie împărţiţi banii. Cum a procedat judecătorul?  

Răspuns: 

Judecătorul, după ce i-a ascultat pe cei 2 săteni le-a spus: 

– Dacă aţi fost 3 oameni la masă şi aţi tăiat fiecare din cele 5 pâini în părţi egale, înseamnă că aţi 
avut 15 bucăţi. Fiecare a luat, deci, câte 5 bucăţi de pâine. Ale cui erau însă bucăţile mâncate de călător? 
Cel cu 2 pâini, împărţindu-le, a avut 6 bucăţi, din care el a mâncat 5 iar călătorul una. Cel cu trei pâini, 
după ce le-a tăiat, a avut 9 bucăţi, din care şi el a mâncat 5, călătorului rămânându-i 4. Deci, se cuvine ca 
săteanul cu 2 pâini sa ia 1 leu, celalalt 4 lei.   

Varietăţi matematice 
Prof. Mihael Mihalcea 

Ştiaţi că !!! 

Tonul înoată constant cu 14,5 kilometrii pe oră, ceea ce înseamnă că un peste în vârstă de 15 ani a străbătut la viaţa lui 
1.609.347 kilometri;  

În timp ce oamenii au doar patru tipuri de sânge, câinii se pot lăuda cu cinci, iar pisicile cu şase;  

Pe 29 martie 1848 cascada Niagara a fost în "stand-by" timp de 30 de ore din cauza unei imense bucăţi de gheaţă care a 
blocat râul Niagara;  

Abdul Kasssem Ismael, marele vizir al Persiei în cel de-al X-lea secol, îsi căra cu el peste tot cele 117.000 volume ce-i 
alcătuiau biblioteca. Peste 400 de cămile erau dresate să care colecţia în ordine alfabetică  

În fiecare automobil se găsesc circa 915 metri de cablu electric;  

Cea mai mare varietie de temperatură din toate timpurile se înregistrează la Verhoiansk, în Siberia, unde iarna sunt – 68 de 
grade celsius, iar vara se ating + 37 de grade;  

Unui şarpe cu clopoţei îi trebuiesc 17 zile pentru a digera un şoarece;  

Cea mai lungă domnie a unui rege a fost cea a lui Louis al XIV-lea, în Franta, care a fost încoronat la vârsta de 5 ani şi a fost 
detronat de moarte 72 de ani mai târziu;  

În 10 minute un uragan eliberează mai multă energie decât toate armele nuclare existente luate la un loc . 
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