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      ”Dacă nu riști, nu vei fi niciodată 

învins, dar nici nu vei câștiga vreodată.” 

Richard Nixon 

     ”Un număr mare de preşcolari sunt 
atraşi de lumea mirifică a basmelor, a 
poveştilor, a legendelor. Cărţile pentru 
preşcolari (ca şi manualele pentru elevii 
mici din clasele I-IV, în special abece-
darele) sunt însoţite de cele mai multe 
ori de ilustraţii frumos colorate, atrăgă-
toare, care redau principalele personaje, 
etapele (momentele, secvenţele) cele 
mai importante ale poveştii. ...” 

Bibliotecar, prof.docum.  
Mereuță Mihaela Emilia 

(Continuarea în pagina 10) 

 

”... Cum se împacă sportul şi desenul în timpul tău liber? 

- Sportul şi desenul sunt două pasiuni separate şi îmi găsesc timp 

pentru fiecare. Nu am găsit un mod prin care să le combin şi nici 

nu desenez lucruri legate de sport. 

       În ce momente eşti mai predispusă să-ţi colorezi emoţiile? 

- Atunci când am emoţii foarte puternice, simt nevoia să mă des-

carc. De obicei, când sunt foarte tristă sau am parte de o experi-

enţă dureroasă. ...” 

interviu cu Marina Tudor, clasa a XII-a A 

” Goană şi vânt... Aleargă mereu răsăriturile către amurguri, 
zilele, săptămânile, lunile, anii. Anotimpurile curg unele din altele şi 
în acest iureş nestăvilit, a sosit încă o ... toamnă...” 

Prof. înv. primar, Nicoleta Tudose 
(Continuarea în pagina 2) 

       Frumusețea iernii și dulcele 

ecou al colindelor să vă umple 

sufletele cu liniște, speranță, îm-

plinire și multă bucurie! 

Crăciun fericit! 

LA MULȚI ANI! 



"A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, 

Cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta..." 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 2, GALAȚI,  2019 

Goană şi vânt... Aleargă mereu răsăriturile că-

tre amurguri, zilele, săptămânile, lunile, anii. Anotim-

purile curg unele din altele şi în acest iureş nestăvilit, a 

sosit încă o ... toamnă. 

În fiecare an, de ziua şcolii noastre, sărbătorim 

prin câte o idee, o 

poveste, un senti-

ment, o tematică. 

Anul acesta v-am in-

vitat într-o poveste 

de ... TOAMNĂ. De ce 

toamna? Pentru că ea 

nu desenează în ini-

mile noastre melan-

colia, cum ar spune 

unii, ci sigur culoare, 

frumusețe, emoție, bogăție, bucurie, iubire şi, de ce nu, 

renaştere... căci noi, elevi şi cadre didactice, deschidem 

porțile şcolii la fiecare început de septembrie şi poves-

tea continuă iar şi iar... Visăm mult, luăm ce putem, 

cât ne pricepem, cât ne străduim... 

Anul acesta am adunat într-un buchet chipuri 

luminoase de copii, care ne-au încântat cu bucuria, cu 

inocența, cu candoarea, cu tinerețea, cu talentul lor. Ne

-au purtat prin cântec, dans şi poezie, pe aripi de gând, 

pentru a ne atinge sufletele. I-am urmărit cu drag pe: 

Stoian Irina şi Gherasim Irina (clasa a V-a), Stoica Lo-

rena (clasa a X-a A), elevii claselor pregătitoare, I, a II-a, 

a VIII-a B, trupa de dans popular SIMINOC şi trupa de 

dans modern SAVAGE CREW. Nimic nu poate fi mai 

frumos decât să-i pri-

veşti, să-i admiri, să te 

bucuri, să te încarci 

cu tinerețea lor.  

Bineînțeles că poves-

tea noastră a început 

aşa cum se cuvine, cu 

slujba religioasă, în 

cinstea marii sărbători 

a Sf. Mare Mc. Dimi-

trie, Izvorâtorul de 

Mir, care este patronul 

spiritual al şcolii şi motivul întâlnirii noastre...   

Timp frumos, trecut prin inimi... Aripi de fluture 

ne sunt sufletele...    

La mulți ani nouă, tuturor!  

   La mulți ani, LPS Galați! 

tel: 023649883 

Email: liceulsportivgl@yahoo.com 

Prof. înv. primar, Nicoleta Tudose 
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 Zilele Porților Deschise la Liceul cu Program 

Sportiv Galați au fost organizate în acest an școlar în 

perioada 21-25 octombrie 2019, prilej de a le oferi ce-

lor doritori posibilitatea de a ne cunoaște, de a obser-

va munca noastră, împletire între sport și cultură ge-

nerală, în vederea promovării ofertei educaționale a 

școlii noastre. Prilej de a demonstra că, dincolo de 

pragul școlii, este muncă, suflet, dăruire... e despre 

bucuria de a împărți zâmbete, emoții, de a împărtăși 

cunoștințe, deprinderi, priceperi copiilor care te pri-

vesc cu ochi curioși. 

 Împreună, elevi și profesori, am fost gazde 

pentru preșcolarii grădinițelor din proximitatea școlii 

noastre, însoțiți de educatori și de părinți. Este vorba 

despre Grădinița Motanul Încălțat, Grădinița Alice, 

Grădinița Ileana Cosânzeana și Grădinița Codruța.    

 Am desfășurat o serie de activități tematice, 

purtându-i pe micuți prin lumea basmelor, a mate-

maticii, a jocului. Activitățile sportive au adus plus 

valoare acestei săptămâni, căci micuții au fost încân-

tați ca întotdeauna de acestea. Profesori, elevi și pă-

rinți au uitat pentru câteva clipe de grijile zilei și au 

pășit din nou în lumea copilăriei. Am descoperit îm-

preună minunile pe care le purtăm în suflet. 

Porți deschise la LPS 

            Nicoleta Tudose 

          Prof. inv. primar, 

”Fii copil! Chicotește! Alintă-te! Înmoaie-ți biscuiții în lapte! Trage un pui de somn! Spune îmi 
pare rău de fiecare dată când greșești față de cineva. Vânează un fluture. Fii din nou copil!” 

(Max Lucado) 

                        LICEUL CU PROGRAM SPORTIV                                                         NR. 2, GALAȚI,  
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Școala-n ROSE 
Trecând peste neajunsurile de ordin tehnic și 

uman, unele dintre ele inerente în astfel de proiecte 

de asemenea anvergură aflate la început de drum, iar 

altele perfectibile în timp, programul ROSE imple-

mentat în Liceul cu Program Sportiv Galați s-a dove-

dit a fi un program cu potențial atât pentru elevi cât și 

pentru cadrele didactice și tot liceul. 

În primul an de proiect 

s-a reușit finalizarea 

renovării celor două 

cabinete destinate ore-

lor remediale și psiho-

pedagogice, dotarea cu 

laptopuri, table magne-

tice, imprimanta per-

formanta videoproiec-

toare și multe altele a cabinetelor și sălilor de clasă în 

care se desfășoară activități remediale și extracurricu-

lare, ceea ce a dus și la redactarea, editarea și lansa-

rea primelor doua numere a revistei școlare, lansarea 

și dotarea noului club 

de robotica al liceului 

și, nu în ultimul 

rând, s-a organizat 

cu succes prima ex-

cursie din cele patru 

prevăzute a se desfă-

șura cu ajutorul pro-

gramului ROSE, ex-

cursie care pe lângă 

menirea de a îmbu-

nătăți cunoștințele de 

geografie, istorie, lite-

ratură etc ale elevilor 

grupului țintă, pre-

zente și în programele 

de BAC, a avut și un rol bine determinat de motivare 

a elevilor, atât pentru participarea la activitățile reme-

diale, cât și pentru îmbunătățirea rezultatelor, știut 

fiind faptul că unul din criteriile de selecție a lor a fost 

și rezultatul de la simularea BAC din martie 2019. 

Așadar, a fost un an bogat în activități,  cu im-

pact major în rândul elevilor grupului țintă, activități 

care își vor arăta 

roadele și în perioa-

da următoare și vor 

fi perfecționate atât 

pentru a asigura un 

cadru propice acu-

mulării de cunoș-

tințe necesare în 

vederea participării cu succes la examenul de BAC, 

cât și pentru a facilita trecerea de la învățământul se-

cundar la cel terțiar, asigurând totodată și un cadru 

motivațional crescut în rândul grupului țintă de a di-

minua abandonul școlar și de a continua alături de 

noi procesul de învățare.  

Deși toți indicatorii de impact au fost atinși 

conform datelor propuse în formularul de aplicație la 

proiect, nu putem să nu ne dorim și să așteptăm de la 

următorul an ca acești indicatori să se îmbunătățeas-

că consistent, existând un potențial foarte mare, atât 

în rândul cadrelor didactice implicate, cât și în rândul 

elevilor participanți la activitățile propuse în acest 

proiect. 

Mulțumesc întregii echipe de implementare 

pentru efortul depus, efort care a făcut ca rezulta-

tele proiectului din primul an sa fie atât de bune și 
pline de speranțe pen-

tru anii următori. 

Coordonator proiect:  

inf. Valeriu Apostol 
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        ”Fabrica” reprezintă o sumă de proiecte hi-tech execu-

tate de la nivelul de concepție și idee primordială de către 

elevi sub forma unor jucării, până la finalizarea lor concreta 

sub forma unor produse pregătite pentru a fi folosite ca ma-

terial didactic pentru generațiile următoare de elevi. Toate 

aceste operațiuni vor fi ambalate sub forma unui plan de 

afaceri prin care echipa de elevi, coordonată de profesori, va 

definitiva și detalia ideea principală, va crea și va susține un 

buget de cheltuieli și un plan de marketing și promovare a 

”jucăriei” astfel alese pentru a fi create, insistându-se totoda-

tă pe componenta de informatică economică. 

     Tematica jucăriilor alese este din cea a mijloacelor de 

transport și anume, elevii împărțiți în 4 grupe, vor construi:  

 o machetă feroviară automatizată, cu senzori și sisteme 

de gestiune a traficului pe șine (macazuri, semafoare etc, 

toate automatizate), îmbinate într-un mod foarte plăcut 

vizual într-o dioramă feroviară de 1 mp, 

 un modul lunar dotat cu sistem energetic autonom 

(panouri solare), cu un braț robotic pentru a aduna mostre 

de sol și sistem de comunicație audio-video prin GPS sau 

GSM, 

 o navă de război (machetă a unei nave de tip Corvette 

Sigma-class design la scara 1:100), foarte bine detaliată, 

creată în totalitate cu ajutorul imprimantei 3D și dotată cu 

sistem de propulsie comandată prin unde radio.  

 și o dronă telecomandată, dotată cu sistem de transmisie 

în timp real a semnalului audio-video, semnal captat de 

receptor prin intermediul ochelarilor VCR.  

      Scopul principal al proiectului este acela de a îmbina 

constructiv noțiunile teoretice cu activitățile practice în vede-

rea dezvoltării imaginației, a competențelor și abilităților ști-

ințifico-practice ale elevilor din grupul țintă, de a le oferi copi-

ilor o perspectivă plăcută pentru asimilarea cunoștințelor de 

IT și HI-tech și de a îmbunătăți procesul de tranziție a elevi-

lor din ciclul gimnazial către clasele de liceu cu profil teore-

tic. 

    Toate activitățile de învățare ale proiectului presupun un 

grad înalt de inovație, lăsând libertatea copiilor de a-și gândi 

și experimenta singuri, asistați de profesorii coordonatori și 

de partenerii voluntari, toate ideile și soluțiile la care s-au 

gândit sau pe care și le-au imaginat.  

Învățarea prin concretizare – se pleacă de la un 

model abstract și teoretic și se transpune într-un 

model concret și practic. Aceasta trecere de la un 

model la altul reprezintă una din cele mai bune 

metode de asimilare a cunoștințelor specifice do-
meniilor STEM 

Învățarea prin joacă – este probabil cea mai facilă 

metodă de învățare pentru orice copil până la 

vârsta adolescenței și chiar și dincolo de ea. Joa-

ca este cea mai bună metodă stimulativă și crea-

tivă care se pretează la nivelul de înțelegere a co-
pilului și îl ajută să învețe lucruri noi și destul de 

complicate printr-o metodă facilă pentru el. 

Învățarea prin experimentare – Metoda descoperirii 

experimentale asigură dezvoltarea puternică a 

capacităților intelectuale și profesionale, îndeo-
sebi imaginația și gândirea creatoare, accentuând 

caracterul activ-participativ, formativ-aplicativ și 
creativ al învățării.  

FABRICA 

Coordonatori proiect:  Inf. Valeriu Apostol 

   Prof. Gina Toader 

   Prof. Camelia Pantazică 
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Prof. Gina Toader 

 

Educația STEAM:  proiecte 

de succes ale  științei și artei 

 

 
Ziua de 11 mai 2019 a fost plină de emoții 

pentru elevii Raisa Vieru, Andreea Codrescu, Teodor 

Șerban, clasa a VI-a A și Andrei Tudose, Andy Boțo-

roga și Theodor Gherman, clasa a IX-a A, deoarece 

au participat și au câștigat premii la a XXVIII-a ediție 

a Concursul Național de referate și comunicări științi-

fice “Ștefan Procopiu”, organizat de Colegiul Tehnic 

“Gheorghe Cărtianu” din  

Piatra Neamț, sub îndrumarea prof. Gina Toader și cu 

sprijinul doamnei director Maria Popescu, a informa-

ticianului Valeriu Apostol și a prof. Aurelia Vlad. În 

urma susținerii lucrărilor, cele două echipe au câștigat 

premiul III la secțiunea Științe – Gimnaziu, cu lucra-

rea “Pușculița magică” și Mențiune - Științe și teh-

nologii – Liceu, cu lucrarea “Theremin – știință și 

artă”. 

Elevii noștri au concurat cu elevi reprezentanți 

din  27 de județe ale țării (Neamț, Iași, Galați, Brașov, 

Hunedoara, Suceava, Brăila, Botoșani, Sibiu, Bacău, 

Buzău, Dolj, Mehedinți, Cluj, București, Constanța, 

Argeș, Vaslui, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Har-

ghita, Teleorman, Bihor, Vâlcea, Olt, Vrancea). 

Membrii comisiilor de evaluare au apreciat 

nivelul științific, caracterul experimental, aplicabilita-

tea practică a lucrărilor înscrise în concurs și modul în 

care elevii au știut să-și prezinte lucrările. Acest con-

curs pune accent pe experiment, dezvoltă creativitatea 

elevilor, deprinderile practice și de studiu individual 

pentru realizarea dispozitivelor experimentale. 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV                                                                        NR. 2, GALAȚI,  2019 



APARIŢIA MATEMATICII 

 

Prof. Cristian Lixandru 

       

 Nașterea matematicii are loc 

probabil la începutul perioadei cuaterna-

re, atunci când omul începe să-şi procure 

mijloacele de existență cu ajutorul unel-

telor de muncă. 

       Datorită muncii şi vorbirii articulate, 

creierul şi organele de simţ ale omului se 

perfecţionează, permiţând creierului să 

capete capacitatea de abstractizare nece-

sară pentru măsurare şi numărare. 

       Odată cu apariţia celor mai simple 

activităţi de producţie s-au născut nece-

sitatea de evaluare a obiectelor şi de nu-

mărare a lor. Apariţia timpurie a mate-

maticii este dovedită şi de existenţa în 

limba unor triburi a unor rămăşiţe ale 

terminologiei culturii primitive. Astfel, 

la tribul indian de vânători abi-

poni din Argentina (pe cale de 

dispariţie), călătorii au descope-

rit la începutul secolului 19, nu-

merele: 1=initara; 2=inioaka; 

3=inioaka-initara; 4=degetele 

struţului; 5=degetele mâini; 

10=degetele ambelor mâini; 

20=degetele mâinilor şi ale pici-

oarelor. Deci, inițial au apărut 

numerele 1 şi 2, 2 având sens de 

mult. Activitatea productivă di-

versificându-se, a fost nevoie să 

se evalueze cantități din ce în ce mai 

mari, deci era necesară lărgirea domeni-

ului numeralelor. La început acest lucru 

s-a realizat printr-o simpla repetare a 

celor existente. 

EXEMPLE: 

1. Şi astăzi triburile australiene din gol-

ful COOPER exprima numerele astfel: 1 

= guma; 2 = barcula; 3 = barculaguma; 

4 = barculabarcula. 

2. În limba hindi bhai = frate, bhaibhai = 

fraţi 

3. N.N.MIKLUHO-MAKLAI descrie un 

procedeu de numărare la locuitorii din 

Noua Guinee:”Papuaşul îndoaie degetele 

mâinii unul după altul, emiţând un su-

net:be, be,be. Când ajunge la 5 el spune 

ibon-be = mâna. Apoi el îndoaie degete-

le celeilalte mâini repetând din nou: 

be,be,be pâna ajunge la ibon-eli = două 

mâini. Se continuă procedeul până ajun-

ge la samba-be = un picior, samba-eli = 

două picioare. Dacă trebuie să numere 

mai departe papuaşul foloseşte mâinile şi 

picioarele unui alt ins” 

       Cu timpul au început să se foloseas-

că pentru numărare: pietricele, scoici, 

noduri pe o sfoară, etc (nodul de la batis-

tă -„pentru a ţine minte”) 

      Treptat, aceste procedee de numărare 

au devenit inaplicabile, fiind nevoie să 

se introducă denumiri speciale. Acest 

proces de formare de noi numerale con-

tinuă până la o anumită limită = numărul 

maximal. Tot ce depăşeşte numărul ma-

ximal era perceput ca mult. 

      În timp, caracterul concret al nume-

relor se pierde, se stabileşte o anumită 

ordine între numere, numărul maximal 

devine bază a sistemului de numeraţie. 

Numerele ce depăşsesc această bază se 

exprimă cu ajutorul acesteia şi a numere-

lor inferioare în mai multe feluri: 

1-se numea mai  întâi baza şi apoi nume-

ralul inferior (ex: limba franceză 18=dix

-huit=zece-opt); 

2-se numeau numeralele inferioare şi 

apoi baza (ex: limba rusă 18 = Вοce

hаgцamъ = opt spre zece) . 

     Ca baze de numeraţie cele mai frec-

vent utilizate erau 5, 10 sau 20, mai rar 4 

şi 9. Deşi sistemul zecimal era cel mai 

comod, el este inferior celui cu baza 12, 

deoarece are ca divizori 2,3,4,6 şi deci 

operațiile de împărțire sunt mai ușor de 

făcut (utilizate pentru cerc sau la măsu-

rarea timpului). Sistemul de numerație 

cu baza 12 se mai întâlnește la unele tri-

buri din Africa central (duzină = 12, du-

zini de duzini = grosse, duzini de grosse 

= masse,etc) 

       Faptul că unele numerale nu se for-

mează prin analogie cu celelalte, arată că 

pe o anumită treaptă de dezvoltare aces-

tea au servit drept bază de numeraţie (ex: 

în limba rusă 40 = copok nu se formează 

ca 30 sau 50). 

       Toate aceste numerale au trebuit să 

fie reprezentate grafic. Aceasta se realiza 

în mai multe moduri: crestături pe diver-

se obiecte, șnururi colorate cu noduri 

(quipos - la incaşi, din care se alcătuiau 

colecţii întregi - registre de contabilitate; 

roşu pentru numărarea ostaşilor, alb pen-

tru argint, verde pentru pâine, etc), iar 

ulterior prin hieroglife sau litere. 

      A calcula provine de la 

latinescul calculare = a 

socoti, care la rândul lui 

provine de la calculus = 

pietricică. Deci, iniţial se 

număra cu pietricele. 

      Cuvântul număr este 

înrudit cu cuvântul latin 

ciselare = a cizela, a grava 

şi are în comun cu acestea 

înţelesul de a face crestă-

turi 

     Primele operaţii au fost 

adunarea şi scăderea, iar apoi înmulţirea, 

la început ca o dublare  sau la egipteni ca 

o combinaţie între dublare şi adunare. 

Apariţia înmulţirii este strâns legată de 

calculul ariilor (ex: babilonienii  denu-

meau produsul        a-šá = arie, iar arabii 

sath = suprafaţă).  

       Mult mai târziu a apărut şi împărţi-

rea, mai întâi cu 2, care nu era legat de 2, 

lucru demonstrat de faptul că doi şi ju-

mătate nu au origine comună. 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
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Tradiţii de Sf. Andrei, farmece de dragoste, 

aflarea ursitei şi rodniciei viitorului an 

Prof. Lucia-Luminița Ciucă 

„În Moldova dăinueşte credinţa că stri-

goii morţi ies din morminte la Sf. Andrei, se 
întâlnesc la un loc cu strigoii vii, adică cu stri-
goii oameni şi se bat cu cocioarbele  până 
cântă cocoşii, cei din urmă cunoscându-se a 
doua zi după zgârieturile ce le au pe faţă. 
Babele sau oamenii strigoi, înainte de a ieşi 
din casă pe horn, se ung pe tălpi cu untu-
ră.” (Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina I) 

„La noi acasă în Spătăreşti, ţinutul Su-
cevei, se crede că strigoii, cari-s tot oameni, 
însă cu coadă, nu pot suferi mirosul de ustu-
roi. Înspre Sf. Andrei se strâng ori în ţintirim, 
ori în anume locuri de prin păduri, prin case 
pustii ori pe ziduri ruinate şi fac sfat; pe urmă 
se împrăştie după rele în lume. Adeseori între 
ei se întâmplă bătălii şi vin pe la case şi iau 
limbile de la meliţuici, de se bat. Ca să nu se 
întâmple în gospodării răutăţi din pricina stri-
goilor, mama ungea cu usturoi clampa uşii, 
scara, stâlpii hornului, câhneaţa, crucile de la 
fereşti, boii şi vacile la coarne, meliţoiu şi 
meliţuica, cleştele, cociorva, lada şi toporul, 
iar noi căsaşii mâncam mujdei de usturoi...şi 
ne ferea Dumnezeu de strigoi.” (Tudor Pamfi-
le - Sărbătorile la români) 

Astfel  se spune că atunci când strigoii 
nu se pot război între ei, în-
cearcă să prindă un muritor şi 
să-i sugă sângele. Pentru 
aceasta, în „Noaptea Strigoi-
lor”, gospodinele au grijă ca 
toţi membrii familiei să mănân-
ce şi să se ungă pe frunte, pe 
piept, în spate şi la încheieturi-
le trupului cu usturoi, precum 
şi uşile, geamurile şi hornul 
casei pe unde ar putea să intre 
strigoii. 

Dacă vitele mugesc în 
noaptea de Sf. Andrei este 
semn că vin lupii. Pentru a le 
feri în jud. Botoşani gospodarii fac o cruce din 
ceară şi o lipesc la vite pe cornul drept. Pen-
tru a se feri ograda de lupi şi de strigoi, se 
ung cu usturoi parii gardului, drugii, cercevele-
le, pragul uşilor, ghizdul fântânilor. 

În Bucovina, înainte de Sf. Andrei cu 
câteva zile, femeile nu torc „ca să nu toarcă 
lupii în casă”, iar de Sf. Andrei nu mătură şi 
nu scot gunoiul din casă, nu curăţă grajdurile, 
nu se piaptănă (pieptenele reprezintă în bas-
me un şir de arbori, deci pădurea în care se 
află lupii) pentru a nu aduce lupul prin apropi-
ere. 

Noaptea de ajun precum şi ziua Sf. An-
drei se crede că este prielnică anumitor prac-

tici şi farmece de dragoste. Una dintre aces-
tea este Păzitul usturoiului, un fel de serba-
re nocturnă colectivă gen Revelion, cu mân-
care şi băutură abundentă,  la care bărbaţii 
neînsuraţi vin cu căciulile pline cu căpăţâni de 
usturoi. În unele sate şi fetele aduc câte trei 
căpăţâni, toate se pun într-o covată pe care o 
femeie bătrână trebuie s-o păzească toată 
noaptea la lumina unei lumânări, ca să nu fie 
furată de strigoi, în timp ce tineretul petrece, 
bea, cânta şi joacă. Dimineaţa, în curtea casei 
se încinge o horă, iar în mijlocul ei „este juca-
tă” covata cu usturoi de un flăcău.  Apoi ustu-
roiul este împărţit la toţi care au participat şi 
dus acasă cu mare grijă, pus la icoane, folosit 
ca leac împotriva bolilor sau pentru descânte-
ce şi vrăji. Astfel în unele localităţi când fetele 
sosesc acasă de la Păzitul usturoiului, sea-
mănă un căţel de usturoi priveghiat toată 
noaptea, într-un cocoloş de aluat. După felul 
în care încolţeşte şi creşte acest usturoi, se 
fac prognosticuri de măritiş. Acest ritual este 
deosebit de variat, în funcţie de regiunea un-
de se practică.            

În satele din Bucovina fetele ca să-şi 
vadă ursitul îşi puneau seara sub pernă 41 de 
fire de grâu, iar când se culcau spuneau: „Voi, 
41 de fire de grâu / Eu voi adormi / Şi voi ho-
dini / Dar eu mă rog lui Dumnezeu / Să-mi 

trimită îngerul meu / Cel ce mi-e dat de Dum-
nezeu”. (T. Pamfile - Sărbătorile de toamnă şi 
Postul Crăciunului ) 

Un alt obicei este ca fetele nemăritate 
să meargă noaptea la fântână cu lumânarea 
de Paşte pe care o aprind şi o afundă cu aju-
torul ciuturei spunând: „Sfinte Andrei / Scoate-
i chipul în faţa apei / Ca în vis să-l visez / Ca 
aievea să-l văz!” (Tudor Pamfile - Sărbătorile 
la români) 

Prin alte părţi este obiceiul ca fetele de 
măritat să facă o turtă subţire ca o plăcintă din 
făină de grâu, foarte sărată - denumită Turtu-
ca de Andrei, pe care o mănâncă la culcare. 

Băiatul pe care-l visează că le aduce apă ca 
să le astâmpăre setea se crede că este viito-
rul lor soţ. 

Un alt obicei în alte regiuni, fetele ghicesc 
ursitul cu ajutorul parilor de la gard, astfel, 
noaptea pe întuneric ating un par, de la care 
numără în continuare până la al nouălea par, 
pe care leagă o sfoară sau lână roşie. A doua 
zi merg să vadă cum le va fi alesul. Dacă pa-
rul este drept şi neted, viitorul soţ va fi tânăr şi 
frumos, dar sărac. Dacă parul va fi scurt şi 
noduros, soţul va fi bătrân şi sărac, iar de va 
avea coaja groasă, va fi bogat. Dacă parul 
este cu multe crăci, ursitul va fi văduv cu mulţi 
copii. 

Tot aşa de frecvent este şi ghicitul la 
oglindă. Fata de măritat se aşează pe un sca-
un, având în faţă şi spate câte o oglindă, iar 
pe lateral patru lumânări aprinse şi, se spune 
că, astfel îşi vede ursitul. 

Pentru ca să se afle cât de rodnic va fi 
următorul an se pun boabe de grâu într-o 
strachină cu apă. Cât de des va răsări grâul, 
atât de bogată va fi recolta. Obiceiul se păs-
trează şi acum. 

În această zi nu se dă de împrumut 
ori în dar căci vei păgubi. 

În unele sate din Oltenia copiii 
taie mlădiţe din pomii roditori 
( meri, peri, cireşi, vişini, pruni 
etc.) şi le pun în apă, la căldură, 
pentru a înmuguri până la Sf. 
Vasile, când fac din ele sorcove, 
pentru a-şi sorcovi părinţii şi nea-
murile.  

Frumoase şi pline de fantezie 
sunt tradiţiile, credinţele şi ritualu-
rile poporului nostru. 

Şi nu pot să închei fără să citez 
din  versurile înfricoşătoare ale lui Vasile Alec-
sandri: 

„ Răzbătând prin verzi lumine,  
Pe-un fulger strălucitor.  
Umbre, stăfii despletite,  
Cucuveici, Iele zburlite,  
Şi Rusaliile pocite  
Îl urmează ca un nor. 
Voi cu suflete curate  
Cu credinţi nestrămutate,  
Oameni buni, femei, copii,  
Voi creştinelor popoare,  
Faceţi cruci mântuitoare,  
Căci e noaptea-ngrozitoare,  
Noaptea Sfântului Andrei”...   



 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
NR. 2, GALAȚI,  2019 

Credinţa în puterea magică a usturoiului  

Usturoiul este o plantǎ și un condi-

ment iubit și disprețuit ȋn același timp pentru 
gustul sǎu puțin picant, dar și pentru propri-

etǎțile sale magice și terapeutice. 

De-a lungul timpului, usturoiului i s-
au atribuit mai multe denumiri care mai de 
care mai surprinzǎtoare: „trandafirul urȃt mi-

rositor”, „leacul pentru de toate”, „penicilina 
ruseascǎ”, „vanilia de Bronx” sau „parfum ita-

lienesc”.  

Despre usturoi și proprietǎțile sale se 

vorbește ȋncǎ din Antichitate. Nu cred sǎ existe 
cineva, care mǎcar de curiozitate, sǎ nu fi gus-
tat o data usturoiul, ȋnsǎ, cu siguranțǎ, credin-

țele populare legate de acesta s-au pierdut ȋn 
negura timpului și mai sunt puțini cei care 

mai cunosc valențele magice ale acestuia.  

Originea usturoiului a suscitat intere-

sul folcloriștilor dar și a omenilor simpli, fiind 
deseori subiect de dezbatere. Raspunsurile 
cele mai autentice și surprinzǎtoare vin de pe 
teren folcloric. Astfel, ȋn folclorul romȃnesc, 

usturoiul nu este doar o simplă plantǎ aroma-
ticǎ și medicinalǎ. Potrivit folcloristei Elena 
Niculina Voronca, ȋn popor se spune 
cǎ „usturoiul este om; are cap, are cruce, este 

ȋmbrăcat ȋn haine, iar firele de usturoi se nu-
mesc cǎței”. Deasemenea se crede cǎ usturoiul 
este o plantǎ cristoforicǎ („poartǎ pe el semnul 
Crucii”) și sacrǎ pentru cǎ: „Usturoiul e făcut de 

Dumnezeu și e pǎcat sǎ-l calci cu picioarele. 
Cȃnd cureți usturoiul și arunci cojile ȋn foc, sǎ 
nu cadǎ pe jos.” 

Dacǎ ne ȋndreptǎm privirea spre cre-

dințele universale, ȋn tradiția indiană se crede, 
ca și ȋn cea romȃneascǎ, cǎ usturoiul are o 
origine sacră. Se spune cǎ aceastǎ plantǎ s-a 
născut dintr-o picaturǎ de amrită (ambrosia 

divina), pe care Garuda (creatură mitică de 
mari dimensiuni, ca un vultur monstruos care 
apare în mitologia hindusă și budistă și care îl 
însoțește pe post de animal de tracțiune 

pe zeul hindus Vishnu), obosit fiind, a scǎpat-o 
fǎrǎ sǎ vrea pe pǎmȃnt. Garuda, vulturul mitic, 
cǎruia budiștii și hindușii i se rugau pentru a 
alunga vrăjile, magia neagrǎ, spiritele rǎu-

facǎtoare și care avea puterea de a ȋndepǎrta 
din oameni efectele otrăvurilor ingerate. Mon-
tague Summers menționeazǎ cǎ, ȋn Indiile Ves-
tice, populația bǎștinașǎ alunga cu ajutorul 

usturoiului farmecele fǎcute de vrăjitoare și 
vrăjitorii numiți „obeah”.  

Tribul Buriat din Mongolia credea cǎ 
femeile care au murit dȃnd naștere și care sunt 

cunoscute pentru cǎ se ȋntorc sǎ bȃntuie pe cei 
vii, pot fi recunoscute dupǎ mirosul de usturoi 

pe care-l degajǎ ȋn jurul lor.  

O legendǎ islamicǎ spune cǎ atunci 

cȃnd Diavolul a plecat din Grădina Edenului, 
de sub piciorul lui stȃng a rǎsǎrit usturoiul, iar 

de sub cel drept ceapa.  

Ȋn tratatul medical budist, Manuscrisul 
Bowers, datȃnd din secolul al V-lea, este men-
ționatǎ o legendǎ care spune cǎ usturoiul s-a 

născut din sȃngele unui demon.  

Potrivit lui Plinius cel Bătrân (23-79), 

vechii egipteni invocau usturoiul și ceapa ca 
divinitǎți atunci cȃnd depuneau juraminte. 
Arheologii au descoperit ȋn mormintele egipte-
ne bulbi de usturoi ȋmbrăcați ȋn argilă, alǎturi 

de trupurile celor plecați.  

În vestita sa carte "De Viribus Herba" - 
tratamente cu plante medicinale practicate în 
mănăstirile de călugări, apărută la Milano în 

1477, Macer Floridus recomandă să se mă-
nânce usturoi pe stomacul gol, astfel eşti ferit 
de farmece şi nu ai probleme să bei apă, când 

călătoreşti în locuri necunoscute. 

În insula Lesbos, vechia tradiţie elină este 
şi acum păstrată - împotriva deochiului ustu-
roiul este cel mai bun remediu. Potrivit lui 
Theophrastus, vechii greci puneau usturoi pe 

mormanele de pietre amplasate la intersecții 
ca semn de cinstire pentru Hecate, zeița magi-
ei, nopții, Lunii, fantomelor și necromanției. 
Aceastǎ superstiție este legatǎ de faptul cǎ 
usturoiul amplasat la drum protejeazǎ cǎlǎtorii 

de spiritele rele și dezorieteazǎ demonii. 

Folclorul corean vorbește despre usturoi 
ȋn mitul creației vechiului regat Gojoseon. 

Atunci un urs care a mȃncat 20 de căței de 
usturoi și mǎnunchiuri de plante aromatice 
coreene timp de 100 de zile s-a transformat ȋn 
femeie. Existǎ și o mențiune cu privire la ustu-

roriul care alungǎ tigrii. 

Legionarii romani aveau obiceiul să ia cu 
ei nouă căpăţâni de usturoi şi nouă de mac, 
iar seara le înşirau în faţa lor pe masă când îşi 

făceau rugăciunea. 

La slavii de sud exista credinţa că oamenii 
care nu mâncau niciodată usturoi erau strigoi. 
Se pare că superstiţia mai există şi acum. Tot 

la ei, există obiceiul ca atunci când plânge 
copilul noaptea, să se ungă picioarele şi tălpile 
leagănului cu usturoi, ca să apere copilul de 
vrăji sau influenţe malefice. În Serbia copiii 

mici poartă la gât un căţel de usturoi ca amu-
letă împotriva vrăjilor, făcăturilor şi deochiu-

lui. 

În Sicilia, femeile care aşteaptă să nască 

pun sub cearceaf un căţel de usturoi, iar ȋn 
Cuba se crede că usturoiul este cel mai indicat 
mijloc de a te feri de gălbinare. Şi exemplele 

pot continua la nesfârşit şi pe toate continen-

tele. 

Revenind la credinţa sau superstiţia popo-
rului nostru, se crede că usturoiul este 

„antidotul” cel mai sigur împotriva duhurilor 
necurate, împotriva strigoilor, a diferitelor fi-
inţe fantaste cum ar fi vampirii (vezi legenda 
lui Dracula), moroii, vârcolacii, împotriva deo-

chiului, a „făcăturilor”, pentru efectuarea anu-
mitor vrăji - la descântecul de Izdat, de Brân-
că, de Bubă, de Năjit, de Muma Pădurii, de 
apucate, pentru alungarea diferitelor boli etc. 

fantezia mistică populară este nelimitată. 

De Sf. Gheorghe, Sf. Andrei, Sîmpietru, 
Sf. Haralambie, Duminica Mare, la Armindeni 
şi de Anul Nou se ung ferestrele şi uşile cu 

usturoi şi leuştean, ca să împiedice intrarea 

tuturor forţelor malefice şi fiecare trebuie să 

poarte usturoi în buzunar (credinţă din Dorna 

- Bucovina). 

Împotriva deochiului se spune: „usturoi 
între ochi, ca să nu mă deochi”. O altă cre-

dinţă este că atunci când ţi se fură ceva, atingi 
cu usturoi locul de unde ţi s-a luat şi precis 

vei descoperi hoţul. 

Pentru a feri vacile de vrăji şi ca să nu le 

fure strigoii laptele, sunt unse pe uger şi pe 

coadă cu usturoi. 

Ţăranii se freacă cu usturoi pe tălpi şi la 
subsuori, mai ales în perioada sărbătorii Cră-

ciunului şi în Cârnelegi. Usturoiul mai este 
purtat și ca plantǎ de leac de cǎtre cǎlușarii 
bǎnǎțeni, pentru cǎ este, spun ei, „placut milu-
ițelor” (zȃnelor) și anuleazǎ cel mai bine rǎul 

cauzat de ele. 

La cununie, în Dolj, când mirele și mirea-
sa trec de trei ori prin fața tuturor icoanelor, 
femeia ia din tava cu orz, stafide și alte bucate, 

trei căței de usturoi, cinci monede, grăunțe și 
fructe, pe care le aruncă înspre tinerii care 
asistă la ceremonie, astfel aceștia vor avea 

parte de recolte îmbelșugate; 

Ȋn Moldova, se obișnuiește ca femeia care-
și dorește doar doi copii, mireasǎ fiind, sǎ punǎ 
doi caței de usturoi ȋn pantofii sau ghetele noi 
pe care le primește ȋn dar de la ginere. Tot ȋn 

acestǎ zonǎ, femeia care vrea sa rǎmȃnǎ ȋnsǎr-
cinatǎ trebuie sǎ punǎ nouǎ fire de usturoi ȋntr
-o jumǎtate de litru de rachiu; sticla e lasatǎ 
timp de nouǎ zile pe prichiciul hornului, dupǎ 
care ea poate bea amestecul.  Ȋn Suceava, cȃnd 
femeia vrea sǎ renunțe la alǎptat ȋși freacǎ sȃnii 

cu usturoi pentru a opri laptele.   

Copiilor nebotezaţi li se pune sub limbă 

puţin usturoi pisat pentru a fi ferit de duhurile 
rele. Gorovei și Ciaușanu amintesc 
cǎ „primăvara cȃnd umblǎ ielele, copiii cres-
teazǎ un cățel de usturoi, se freacǎ cu el pe 

frunte, pe barbǎ, pe buci și ȋl pun ȋn 
cǎciulǎ.” Tot aceștia afirmǎ cǎ ielele sunt sufle-
tele femeilor care au făcut vrǎji. Ele nu pot 
pǎtrunde ȋn casele cu usturoi, iar atunci 

cȃntǎ: „Nup, cusnup, ȋn casa c-usturoi nu mă 

duc!” 

În Transilvania, morţilor bănuiţi că s-ar 

putea face strigoi, li se pune usturoi în gură. 

Usturoiul nu ai voie să-l calci în picioare, 
nu ai voie să-l furi deoarece „vei puţi până la 
moarte”, nu ai voie să-l semeni după Sâmpe-

tru  că vei muri. 

Importanța usturoiului nu poate fi contes-
tatǎ, de aceea pe lȃngǎ credințe și obiceiuri, 
oamenii au nǎscocit și o suitǎ de proverb: „Nu 

pui usturoi pe inima friptă.” (proverb arme-
nesc), „Bărbat bun şi usturoi dulce nu se poa-
te.” (proverb romȃnesc), „Până nu mănânci 
usturoi, nu-ţi miroase gura.” (proverb 

romȃnesc) 

Prof. Lucia-Luminița Ciucă 
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LECTURA DUPĂ IMAGINI 
Bibliotecar, prof.docum. 

Mihaela Emilia Mereuță  

      Un număr mare de preşcolari sunt atraşi de 

lumea mirifică a basmelor, a poveştilor, a legende-

lor. Cărţile pentru preşcolari (ca şi manualele pen-

tru elevii mici din clasele I-IV, în special abeceda-

rele) sunt însoţite de cele mai multe ori de ilustraţii 

frumos colorate, atrăgătoare care redau principale-

le personaje, etapele (momentele, secvenţele) cele 

mai importante ale poveştii. Totodată, pe baza lor 

s-au realizat dramatizări bine apreciate de copiii 

preşcolari la teatrul de păpuşi, filme 

artistice ori filme de desene animate etc. 

În toate aceste cazuri auditivul 

(ascultarea conţinutului lecturii) este 

dublat de vizual (imagini care redau 

diferite personaje).  

Implicarea celor doi analizatori (vizualul 

şi auditivul) are efecte mai puternice 

asupra psihicului preşcolarului decât 

apelarea doar la unul dintre ei. 

Proiectele și activitățile au ca scop sti-

mularea interesului pentru lectura indivi-

duală şi colectivă în perioada preşcolară 

şi şcolară mică, în vederea dezvoltării şi 

activizării vocabularului şi a dobândirii 

tehnicilor de muncă individuală, dar şi 

realizarea unei strânse legături a şcolii, grădiniţei 

cu familia, având în vedere că învăţământul repre-

zintă doar o parte din educaţia copilului, o altă 

parte realizându-se în afara şcolii, în familie.  

Pe parcursul desfăşurării proiectului/activității, se 

urmăreşte formarea unei atitudini de grijă şi res-

pect faţă de carte – cunoaşterea instituţiilor care se 

ocupă de editarea, distribuirea sau păstrarea 

cărţilor (editura, tipografie, librărie, bibliotecă)  

dezvoltarea exprimării orale, a creativităţii şi ex-

presivităţii limbajului oral, stimularea imaginaţiei 

şi creativităţii verbale şi nu în ultimul rând dezvol-

tarea unor relaţii reciproce de prietenie între 

preşcolari şi şcolari în vederea cunoaşterii. 

Se va face apel la următoarele acţiuni: observări, 

jocuri didactice, lecturi după imagini, convorbiri, 

memorizări, poveşti, activităţi matematice, edu-

caţie plastică, activităţi practice, educaţie muzica-

lă, educaţie fizică, activităţi opţionale, activităţi 

complementare etc.  

Tematica proiectului de lecturi după imagini cu-

prinde activităţi ca: Miracolul cărţilor; Toamna; 

Iarna; Animale sălbatice - în pădure; Am venit să 

colindăm; Jocurile copiilor iarna; Poveşti pentru 

copii; Mijloace de locomoţie; Familia mea; De 

ziua mamei; Citeşte, învaţă şi câştigă. 

Fiecare activitate cuprinde o serie de etape, iar 

activitatea Familia mea va fi redată în cele ce 

urmează: 

a). Intoducerea în activitate. Se realizează sub 

formă de surpriză. Sună telefonul şi cadrul didac-

tic va purta o discuţie cu o colegă despre tabloul 

pe care l-a pregătit pentru copii. Se prezintă tablo-

ul.  

b) Anunţarea temei. Profesorul îi anunţă pe copii 

că urmează să citească acest tablou, povestind tot 

ce observă în el. 

c). Analiza aspectelor din tablou. Copiii vor 

intui, mai întâi, liber ceea ce văd (o cameră unde 

se găsesc mai mulţi membri ai familiei, bucătăria 

unde se află mama). În continuare se va realiza 

analiza detaliată după un plan logic de întrebări: 

(Secvenţa 1) 

-   Ce vedeţi în partea de sus a tabloului? 

-   Din ce alimente pregăteşte mama mâncarea? 

-   De ce pregăteşte ea mâncarea? 

-   Ce mâncare vă place mai mult? 

-   De ce o ajutăm pe mama? 

-   Cum o ajutaţi pe mama? 

-   Cum o ajutaţi voi pe mama la bucătărie? 

(Recitarea unor versuri despre mama). 

(Secvenţa 2) 

Cine credeţi că se află în această parte a tabloului 

( bunica); 

Ce desenează bunica din acest tablou? 

Dar bunicul? 

Cum îi ajută nepoata pe bunici? 

De ce îşi iubesc bunicii nepoţii? 

Cum se poartă bunicii cu voi? 

Cum vă purtaţi voi cu bunicii? (Recitarea de către 

copii a unor versuri dedicate bunicii). 

(Secvenţa 3) 

Cine estea această persoană?(tata); 

Ce face tatăl din acest tablou? 

Ce face tatăl vostru când este acasă (expunerea 

unei întâmplări cu tatăl lor). 

Cum vă purtaţi voi cu tata? 

Ce face băiatul din tablou? 

Ce lucrează tata acasă (face cumpărături, ajută la 

curăţenie, repară etc.) 

(Recitarea unor versuri) 

Ce formează aceste persoane la un loc? 

Din ce persoane este alcătuită familia voastră? 

Pe cine iubiţi mai mult în familie? 

De ce? 

În continuare se propune copiilor să dea un  nume 

acestui tablou. (Familia mea, Cei dragi etc.) 

d. Compunere unei scrisori părinţilor şi/

bunicilor. Sunt antrenaţi 5 - 6 copii în activitate, 

fiecare enunţând sau reelaborând într-o formă 

atrăgătoare cât mai multe idei. 

e. Încheierea activităţii. Copiii interpretează cân-

tecul ,,Un copil politicos”. Activitatea va fi înche-

iată prin pregătirea unor materiale, iar copiii se 

aranjează într-un joc de creaţie ,,De-a fami-

lia” (P.Florescu, 2002, p.101-103). 

 În mod similar se desfăşoară şi acti-

vitatea de lectură după un şir de imagini. În 

plus, la debutul acestui gen de activitate mai 

intervin două etape: Observarea, pe rând, cu 

atenţie a fiecărei imagini din şir şi Stabilirea 

ordinii logice a imaginilor din şir (care este 

prima, care este a doua? etc.). Cu cât numărul 

de imagini creşte, cu atât gradul de dificultate 

al acestei sarcini se amplifică şi el. 

Lectura după o imagine sau după un şir de 

imagini reprezintă o activitate care debutează 

în preşcolaritate (sau chiar în antepreşcolarita-

te), dar se desfăşoară şi de-a lungul vârstei 

şcolare. Spre exemplu, elevii mici au uneori 

sarcini la compunere-expunere să realizeze o 

compunere după o imagine ori după un şir de ima-

gini. 
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Floarea de lotus-pivot principal în meciul vieţii 

interviu cu Marina Tudor, clasa a XII-a A 

Puţină culoare rece, apoi o 

nuanţă caldă, un zâmbet pe un 

chip de fată, o pasă, un dribling 

şi ... coş! 

O combinaţie aparent ine-

dită, dar cât se poate de prezentă 

în viaţa Liceului Sportiv, e Marina, 

sau Neko, aşa cum îi place să i se 

spună, căci e o mare iubitoare de 

anime-uri şi cultură japoneză.  

Pe lângă jocul de baschet, 

pe care îl stăpâneşte cu măiestrie, 

micuţa noastră Neko orchestrează 

culori, forme şi emoţii în desene 

suprearealiste, aşa cum numai un 

suflet iubitor de artă o poate face.  

În interviul de mai jos, Ma-

rina ne vorbeşte despre emoţiile 

care îi animă această pasiune nobi-

lă.  

-Cum a început pasiunea ta pentru 

desen şi grafică? 

-Pasiunea mea pentru desen a început la grădiniţă. Îmi 

plăcea foarte mult să colorez şi să pictez. Am continuat să 

pictez la orele de educaţie plastică, în clasele primare, iar 

din clasa a V-a, am intrat într-un grup de fete pasionate 

de anime şi desen. De atunci, am început sa exersez, să 

desenez feţe anime. 

-Cum se împacă sportul şi desenul în timpul tău liber? 

-Sportul şi desenul sunt două pasiuni separate şi îmi 

găsesc timp pentru fiecare. Nu am găsit un mod prin care 

să le combin şi nici nu desenez lucruri legate de sport. 

-În ce momente eşti mai predispusă 

să-ţi colorezi emoţiile? 

-Atunci când simt emoţii foarte puter-

nice, simt nevoia să mă descarc. De 

obicei, când sunt foarte tristă sau am 

parte de o experienţă dureroasă. 

-Ce reprezintă desenul pentru tine?  

-Desenul, pentru mine, e o pasiune, 

un mod de a mă relaxa, descărca de 

toate emoţiile şi de a încerca să îmi 

exprim ideile. 

-Care este desenul care te reprezin-

tă cel mai bine? 

-Desenul care mă reprezintă cel mai 

bine este unul făcut recent. În el, e 

reprezentată o fată cu un tatuaj cu 

lotus pe spate. Cred că floarea de lo-

tus mă reprezintă cel mai mult, deoa-

rece ea răsare din noroi şi poate repre-

zinta un nou înce-

put în viaţa cuiva. 

Eu m-am simţit 

pierdută după o 

neplăcută experi-

enţă recentă, şi, cu 

mult ajutor, am 

reuşit să mă ridic 

şi să înfloresc din  

nou.  

-Care este cea mai 

mai provocare atunci 

când desenezi? 

-Să desenez un 

animal sau să cre-

ez conceptul unui 

tatuaj, pentru că 

trebuie să gândesc 

fiecare detaliu, să fiu foarte sigură de ceea ce vreau să 

exprim. 

-Ţi-ar plăcea, pe viitor, să transformi în meserie această 

pasiune a ta? 

-Da, mi-ar plăcea foarte mult să transform desenatul în 

meserie, deoarece simt că-mi defineşte cel mai bine per-

sonalitatea.    

realizat de prof. Ana Ţâru  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
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Mama 

 

Mamă, tu ești o minune, 

Din suflet un copil îți spune. 

Ca pe-un bobocel de floare, 

M-ai crescut, m-ai făcut mare. 

 

Mă iubești, mă îngrijești, 

Pentru mine soare ești. 

De aceea-ți mulțumesc 

Și îți spun că te iubesc! 

 

 Ștefan Apostol 

Pagina micilor creatori 
prof. înv. primar Nicoleta Tudose 

Soare drag 
 

Soare drag, îmi ești prieten. 
Pe dealuri și pe câmpii, 
Tu luminezi zi de zi, 
Pentru minunați copii. 
 
Ei aleargă bucuroși, 
Plini de viață și voioși. 
Soare drag, prietenos, 
Pe toți îi mângâi frumos. 
 
Popescu Rebeca 

Toamna 
 

Toamna asta călduroasă, 
Pe noi ne scoate din casă.  

Prin parc acum ne plimbăm, 
Multe frunze adunăm. 

 
Sunt acum struguri și mere, 
Dar nu mai sunt rândunele. 
Multe flori sunt vestejite, 
Frunzele-s îngălbenite. 

 
David Cristea  

Pisicuța mofturoasă 
 

Gilda-i tare supărată 
Că a rămas nemâncată. 

Nu vrea supă, nici lăptic, 
Doar ciocolată un pic. 

 
Eu îi spun deodată: 

Vei primi și ciocolată! 
După ce mănânci supică, 

Vei primi o pătrățică. 
 

Amalia - Gabriela Brumă  

Iarna 
 

Când iarna-mparte zăpadă, 
Copiii vor să o vadă. 
Vântul bate furios, 

Neaua zboară-n sus și-n jos. 
 

Fulgii, cum ating pământul 
Și când vântul suflă-n ei, 
Sclipesc ca și argintul, 

În clinchete de clopoței. 
 

Eduard - Gabriel Bocu  

Clasa a II-a 

Sfârșit de toamnă 
 

Dragă toamnă, bun venit 
Ți-am urat noi ție. 

Chiar de-i ploaie, nor și vânt, 
E și bogăție. 

 
În curând, iarna geroasă 

Iarăși va sosi, 
Lângă sobă-acolo-n casă, 

Ne vom încălzi. 
 

Corjenco Răzvan 
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Rămâi 

    Au fost apusuri cărora le-am 

spus că renunț, nu mai încerc, nu 
mai pot, nu mai vreau, de azi uit de 

tine. Însă toată lumea știe că dorul 
de o persoană nu se uită, nici nu se 

stinge ca flacăra pe care o stinge apa.  

Iar când îl vezi, îți spui: 

-Nu te uita, arată-i că nu 

îți pasă! 
     Și nu poți pentru că te uiți în ochii 
lui și te pierzi, uiți ce ți-ai pus ca o-

biectiv și renunți din prima secundă. 

    Te manipulează, nu îți spune ni-
ciun cuvânt, dar se uită la tine cât 

pentru o mine de cuvinte! 

    Asta.... te distruge în mii de bucăți, 
le simți în fiecare venă a corpului 

tău, în fiecare răsuflare... Bătăile ini-
mii îți cresc, o simți cum vrea să eva-

deze din închisoarea pusă de noi.                                                 

       Însă creierul, un paznic adevă-

rat, apără fiecare sentiment și are 
grijă să nu dezvăluie nimic. 

Iar apoi, regreți. 

Regreți că nu i-ai spus, 

Regreți că ,,Tăcerea este un 

răspuns,, 

Un răspuns neînțeles. 

 
     Doamne, mă simt atât de bine, 

căci prin scris reușec să scap din lan-
țurile durerii și să fiu la lumină, ală-

turi de tine. Pentru că mereu vei fi 
singur! Eu cu inima, mintea și lanțu-

rile regretelor!     

Ana-Maria Zaharia—clasa a X-a A 

Raluca Radu 

clasa a X-a B 

Frumoasă eşti, copilărie!  

Ţi-aş da orice, tu să rămâi!  
Şi peste ani şi în vecie, 
Să fim copii cu jucării. 
 
Mai ieri eram la grădiniţă,  
Adolescenţa, în liceu  
Și poate mâine o sportivă  
Sau ce-o vrea bunul Dumnezeu. 
 
Tu unde pleci, copilărie ? 
Aş vrea cu totul să rămâi, 
Să-ţi fiu alături, purtând mândră  
Obrajii roşii, ochi zglobii. 
 
Frumoasă eşti, copilărie! 
Aş vrea copilă să rămân, 
Să fiu frumoasă, ciocârlie  
Ca-n frageda pruncie! 

Uneori iubim ce nu ne oferă viața... 

Iubim ce nu ne va fi dat niciodată, însă simțim că e 
rezervat doar pentru noi. 
Și, când destinul își arată adevărata vestimentație de 
nobil, 
Suferim. 
Și deschizi porțile pentru o nouă lume, o nouă viață 
Găsești prietenii, unde nu ai fi sperat, nu te-ai fi gândit 
niciodată. 
Tu ţi-ai deschis sufletul bun pe care ţi l-a dăruit Dum-
nezeu şi mi-ai oferit mie o prietenie, 
O prietenie poate că nu atât de deschisă, 
O prietenie nu trebuie să fie perfectă. 
Perfecțiunea nu există. 
O prietenă, care iți face o zi mai frumoasă și îți aduce 
un zâmbet pe față, 
Este o perfecțiune! 
Îți mulțumesc că mi-ai făcut o dimineață mai bună! 

Ana-Maria Zaharia—clasa a X-a A 

O nouă prietenă 
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Ana-Maria Zaharia—clasa a X-a A 

În viață riscăm, însă nu atunci când trebuie.  

Riscăm indiferent de situație,  
Indiferent de persoană 
Și realizăm că, ceea ce riscăm ne este cel mai drag  
Este acea persoană pe care vrei să o ai alături 
Și zi și noapte. 
Riscăm când ne este cel mai ușor, 
La bine și la greu, 
Când suferi și când ești fericită.  
Este ACEA ființă, 
Întrucât, când o vezi, inima iți bate foarte tare,  
Mintea ți se  tulbură 
Și vrei doar să se uite la tine, 
Să te întrebe ce mai faci, 
Cum mai ești... 
Dar sunteți străini 
Și nu riști nimic pentru un străin, indiferent de situație,  
Indiferent de starea ta 
Și renunți. 
Renunți la tot ce simți, 
La tot ce gândești față de el...  
Rămâneți străini pentru totdeauna,  
Pentru că orgoliul este mai presus de orice,  
Chiar și de dragostea la prima vedere 
Și asta rămâne,  
O DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE! 

Riscul vieții într-o minte bolnavă 

                                             

     A fost odată ca niciodată, că dacă nu 

era, nu se mai povestea... A fost o luptă 
crâncenă între două mari împărății, 
împărăția binelui și împărăția răului. 
      Împărăția răului era condusă de un 
împărat urât, necruțător și rece.  Acesta 
avea o scorpie de nevastă, urâtă, minci-
noasă, care numai rău voia să facă lumii 
întregi. Ea era atât de urâtă, rea, plină de 
bube și atât de scorpie… 
     Împăratul bun era bătrân, chipeș, 
fermecător, cu mustața cenușie. Ochii îi 
erau albaștri ca adâncul mărilor, părul îi 
era alb ca norii și  era viteaz. El avea o 
nevastă frumoasă foc, ca o păpușă, cu 
părul roșcat, cu ochii dulci, firavă, suavă 
și gingașă în felul ei. 
      Aceste două împărății se luptau de o 
vreme încoace, pentru că împăratul 
răului dorea să conducă tot pământul și 
să ucidă pe cei ce erau gingași și frumoși. 
Împăratul binelui lupta cu răul pentru a 
salva oamenii de la moartea pe care 
aveau să o primească de la împăratul 
răului. În acele vremuri a început o luptă 
crâncenă între aceste două mari 

împărății. 
      Săbiile sunau, oamenii cădeau pradă 
morții, părea că binele va fi învins de rău, 
dar la un moment dat, împăratului bine-
lui i se arată în cale o zână frumoasă, 
firavă, cu părul bălai, cu aripi mici ca 
petalele unui ghiocel. Ea i-a spus 
împăratului binelui: 
      - Împărate, împărate, dacă vrei să 
învingi răul, ascultă-mă cu mare băgare 

de seamă! În mijlocul pădurii, în mijlocul 
codrului se află un copil. Găsește-l și 
roagă-l așa: 
     Copilul meu, copilul meu gingaș, vino 
de mă apără la greu! Apoi zâna dispăru. 
      Împăratul nu mai stătu mult pe gân-
duri, a încălecat pe cal și a plecat în 
mijlocul codrului. Acolo, în inima 
codrului, văzu copilul și îi spuse: 
    - Copilul meu, copilul meu gingaș, vino 
de mă apără la greu!  
     Copilul îi zâmbi suav și îi zise: 
    - Împărate, împărate, te ajut cu 

sănătate, dar dacă vrei cu adevărat, în-
calecă și du-te la trap în împărăția ta.  
     Atunci împăratul îi zise: 
     - Copilul meu, vrei să încaleci și să 
mergi cu mine în împărăția mea? Eu 
sunt în război cu împăratul răului și tare 
nu aș vrea ca împărăția răului să pună 
stăpânire pe împărăția binelui. 
       Atunci, copilul îi spuse împăratului: 
       - Împărate, împărate, merg cu tine în 
inima împărăției binelui, dar promite-mi 
că nimic rău nu voi păți!  
       Atunci împăratul îi zise: 
       - Promit cu propria-mi viață că nimic 
din ce e rău, nu vei păți! 
       Copilul încălecă pe calul împăratului 
și plecară amândoi la trap către 
împărăția binelui. 
        Ajunși în împărăție, au văzut că răul 
aproape învinsese binele. Atunci 
împăratul strigă: 
        - Copilul meu, copilul meu, ajută-
mă să nimicesc tot ce e rău, căci singur 
nu cred că voi reuși.  
        Dintr-o dată, copilul scoase o sabie 

de la brâu, o ridică în sus, deasupra 
capului și spuse: 
        - Prin puterea binelui și prin put-
erea Domnului Dumnezeului nostru,  
care este bun și milostiv, răul să dispară 
și vreau ca binele să domnească iar. 
        În acel moment, toți cei răi au căzut 
secerați la pământ, parcă loviți ca de un 
trăsnet. Numai împăratul răului, 
scăpând rănit, a fugit către împărăția 
răului, unde, oblojindu-și rănile, s-a chi-
nuit ani de zile să-și meșterească o sabie 
cu puteri nimicitoare. 

       În acest timp, împăratul binelui 
muri, dar copilul, crescând, a devenit 
noul împărat al binelui. Copilul era un 
bărbat puternic, blond ca razele soarelui 
și cu ochii albaștri ca apa mărilor. Noul 
împărat al binelui a spus oamenilor:  
       - Împăratul a fost un om bun, așa că 
rugați-vă ca să ajungă în împărăția ceru-
rilor! 
        Dintr-o dată, un nor negru se lăsă. 
Împăratul răului venise din lumea 
blestemată, iar acesta spune:  
       - Împăratul binelui a murit, dar eu 
sunt copilul care te-a rănit acum mult 
timp. 
      Împăratul răului scoase sabia ca să îl 
atace. Văzând acest lucru, împăratul 
binelui ripostă cu sabia lui 
Dumnezeiască și, printr-o lovitură nimici-
toare, îl răpuse pe împăratul răului 
pentru totdeauna. 
      După această luptă crâncenă, oame-
nii din întreg regatul împăratului bun, au 
trăit până la adânci bătrâneți.   

A fost odată ca niciodată ... 
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 Ritm. Miros de cafea și ritm. Pași prea aproape sau prea de-

parte. Intri pe ușă ca și cum camera e veche și nevizitată. În tine, bate un magnet. 

Mesteci dropsuri și te lași târât spre polul opus. Dansezi pe aceleași podele, miști 

același decor, pui aceleași măști, faci aceleași reverențe, cad aceleași cortine. 

Zâmbetele de la final sunt la fel de trecătoare. 

 Doar unele voci mă leagă. De câte ori repet formule magice fără efect, 

de câte ori privesc direct în suflet… I turn my back… De câte ori cad frunze galbe-

ne, de octombrie, de câte ori rulează pe repeat beaturi de rap… 

 De data asta zgomotul acoperă prea mult din zi. Tramvaiul alunecă peste 

pașii celorlalți, trec pe sub schele râzând de superstiții cu moarte, înțeleg că ceva 

a murit, urc peste pași în alte tramvaie, mă întorc în zgomotele și zâmbetele cele-

lalte cu o promisiune. 

 Masca e pe masă, oglinda, cu fața la perete, octombrie se scutură de 

apa de mare, sărată, iau căștile, geaca neagră și închid ușa camerei vechi ca și 

cum n-ar fi existat niciodată. 

UNDEAD 
Prof. Simona Vartolomei 

Near and far away 
       „We explored the Earth looking for women. Even went to the Moon, just to see if there was any 

women there. That’s why we brought that little car, why would you bring a car, unless there’s some chan-
ce of going on a date ? What the hell were they doing with a car on the Moon ? You’re on the Moon alrea-
dy!!! Isn’t that far enough ?!”  (Jerry Seinfeld) 

       Azi sunt obosită. Am senzația că nu am dormit de două zile. Dar e plăcut. Ascult printre rânduri, come-
die clasică. Și zâmbesc la profunzimi mai puțin amuzante. Într-adevar, de unde dorința asta de a urma un 
„mai departe”, oricât de departe ai ajunge?! Isn’t the Moon that far enough?! Nope. Te simți, deodată, un 
hamster alergând pe o roată. Unde fugi? 

       Când ai simțit ultima dată fericire? Unde erai? Ce făceai? Am auzit întrebarea asta întâmplător, habar 
nu mai am unde. Dar m-a surprins răspunsul venit cumva instinctiv. Poate mirosul de ozon, iarba verde și 
umedă, cărarea abruptă sau poate liniștea absolută?! Sau poate acel „mai departe” de tot și de toate. 
Poate înfruntarea Lunii aride sau terenul bolovănos și lipsit de atmosferă din tine însuți?! Ori pur și simplu 
pauza pe care ai pus-o la tot. 

      Te întorci cu fața la perete și adormi. Te ridici, deschizi niște cărți, le mai muți locul… încălzeși mânca-
rea, verifici instagramul, răspunzi scurt la un apel, notificările de pe WhatsApp te enervează. Afară e o 
iarnă amorțită. Dar Dunărea miroase la fel. Și brazii sunt la fel de înalți, marea înghite la fel de încet din 
faleză, departe e tot liniște, în tine, aceleași gratii închid aceeași fantomă.  Când ai fost ultima dată fericit? Smell the rain 

      Sunt niște prăjituri cu multe straturi de foi și cremă. Nu știu cum se numesc, dar e amuzant gândul 

că îmi amintesc de oameni. Că orice trăiești se așază strat, în tine, uneori mai moale, alteori mai dur, 
uneori fragil și sfărâmicios, alteori prea greu de rupt. Că nimic nu ar fi cu totul fără bucăți crocante și 
arome dulci, rămase pe buze. 

       Când ți-e teamă, nu ai timp să rămâi prea mult într-un loc. Chiar dacă acel loc e în tine însuți, te 
oprești, tragi o gură mare de aer și pleci către primul lucru banal pe care îl ai de făcut. Poate nu ai plă-
tit o factură, poate trebuia să suni pe cineva, poate s-a terminat apa din bidon și nici măcar nu ți-a 
rămas vreo cutie de bere în frigider. E ceva între casnic, viață de om mare, ceva călduț sau puțin ener-
vant. Nu frige și nu-ți îngheață degetele. E nimic important amestecat cu puțină teamă și puțină nebu-
nie. 

       Nu-mi plac mereu dulciurile, precum nu-mi plac mereu oamenii. Mă plimb prin orașul ăsta care 
miroase a asfalt umed și calc prin bălți cu satisfacție amorțită. Aș merge direct pe centru și mi-ai spune 
că nu e bine, că e murdar și posibil, vreo groapă. Aș remarca uimită o umbră în mișcare, pe un zid sco-
rojit, chiar dacă în fapt sunt doar faruri aprinse, realități obișnuite… 

       Sunt niște realități cu multe fațete mai clare și mai obscure. Nu le cunoaștem pe toate, dar e amu-
zant gândul că le descoperim la fel.  Că orice gând e un tobogan pe care aluneci spre același punct. Că 
ne privim în oglinzi mute și aș lua o piatră să le sparg pe toate, dar tot ce mai am e doar nisip. 

https://urobores.wordpress.com/2018/02/21/near-and-far-away/
https://urobores.wordpress.com/2018/02/09/smell-the-rain/
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Prof. antrenor atletism, 

Marlena Chițu 

Bilanțul unei generații 
secția atletism 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

       Atletismul, un cuvânt ce-și 

rostogolește chemările către foste și 

noi generații, ... regina tuturor spor-

turilor.  

      Simplu în aparență, în spatele 

său se regăsesc nenumărate ore de 

antrenament, mii de kilometri par-

curși, mii de sărituri sau arun-

cări...și totul pentru obținerea unor 

performanțe, cu rol de autodepăși-

re, de autocunoaștere. 

      Pe soare, ploaie, vânt, ninsoare, 

accidentați sau nu, în timpul anului 

școlar, fie sâmbătă sau duminică 

chiar și în vacanțe, v-ați antrenat 

asiduu, schimbând astfel propriile 

performanțe. 

      Voi ați încercat acea curiozita-

te, v-ați depășit temerile  și ați  pă-

șit  pe tărâmul acestui sport, încă 

din clasele primare pe poarta Lice-

ului cu Program Sportiv din Galați. 

     Am format o echipă închegată, o 

echipă cu care orice profesor ar 

avea motive de mândrie. Am trăit 

împreună bucuriile cât și dezamăgi-

rile, mi-ați oferit ocazia de a crește 

odată cu voi, prin voi. 

      Rezultatele obținute sunt dova-

da muncii în echipă și mai ales fap-

tul că astăzi, studenți fiind, la edu-

cație fizică sau  kinetoterapie, indi-

ferent de specialitățile alese,  vă 

alăturați ca și voluntari în activități-

le urmașilor voștri, micii atleți ai 

liceului nostru. 

     Cu respect, pentru munca depu-

să  și realizările obținute, cu certitu-

dinea revederii nu-mi rămâne decât 

să spun “Sunt mândră de voi!”. 

LOC IV – Echipa fete – Campio-

nat Național de cros junioare I/

Botoșani 

BOCĂNEALĂ DORINA,  

NECULAE ANCA TEODORA, 

FLOREA DENISA, VEVERITĂ 

ANDREEA BIANCA, MOVILĂ 

MIHAELA 

Prof.Chițu M. și Ciocan M.  

ETAPA JUDEȚEANĂ DE CROS – GALATI ONSS ȘI OG. 

LOC I – BOCANEALĂ DORINA/Prof.Chițu M. 

Etapa județeană pentatlon liceu și tetratlon 
gimnaziu 
LOC I – ECHIPA FETE-BOCANEALA, NECU-
LAE, FLOREA, COVRIG, MOVILA-1254 PCT. 
LOC I – ECHIPA BAIETI-  DANAILA, GHINITA, 
VINTILA, DIMA , SERBU- 1487 PCT.  
LOC III – ECHIPA GIMNAZIU  

CAMPIONAT NATIONAL COPII,   

BUCURESTI 17 IUNIE 2019 

Loc VII- 5x80m- stafeta copile 1  

Rădeanu, Bâră,Spiridon, Mihai,Pastramagiu 

Prof. Chițu M. și Pleșu Tudurache A. 

Cupa 1 Decembrie /  
Bacău jun.I,II,III,/ 

Loc I echipa 4x400m stafeta 
băieți 

Nazare Andrei Mihnea,Novac 
Gabriel,Modiga Cristian,Ghiniță 

Florin 
Prof.Chițu M  
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    Mă numesc Irina. Am 10 ani și 1,72 m. 

     - Vi se pare că sunt înaltă? Stați să-l vedeți pe tatăl 

meu, are 2m, râde ea. 

    - Faptul că fac 

sport a venit ca un 

lucru natural, firesc. 

Părinții mei au făcut 

sport amândoi, tatăl-

baschet ,  mama-

atletism. Fratele meu-

înot și baschet. Pe 

mine m-au dus prima 

oară, pe la 6 ani, la 

înot. Nu mi-a plăcut 

foarte mult. Apoi ma-

ma a decis că trebuie 

să merg, totuși, să  

fac ceva mișcare. Așa 

am ajuns la badmin-

ton. Nu știam nici 

măcar cum se scrie sau pronunță corect, d-apoi cum 

se joacă… 

        A fost chiar primul contact cu acest sport. N-am 

mai plecat din sală. Mi-a plăcut totul, de la copiii din 

grupă, jocurile și ștafetele pe care le făceam, at-

mosfera în general. După un timp am început să merg 

la competiții, nu am fost cea mai bună de la început. 

Dar treptat, nelipsind de la nici un antrenament, 

trecând de la .joacă. la joc, au început să apară re-

zultatele. Am câștigat titlul de Campioană Națională a 

României la categoria U9 –sub 9 ani. Aveam 8 ani. 

       Au urmat turneele Internaționale, pe care le-am 

câștigat, de asemenea, în general fără să pierd vreun 

set la categoria mea de vârstă. Am căștigat la Zagreb 

(Croația), Medvode (Slovenia) Sidirokastro (Grecia), 

Opatija (Croația), Haskovo (Bulgaria), Novi Sad 

(Serbia). Am pierdut o singură finală, la U11, în fața 

unei sportive din Rusia. Dar am câștigat în proba de 

dublu fete și la U11 și la U13 la acel turneu. 

      Am început să particip și la categorii superioare 

de vârstă, după ce am câștigat Cupa României și 

Campionatul Național la U 11, și la simplu și la dublu 

fete. 

 Cea mai bună performanță obținută până 

acum este titlul de Campioană Balcanică la U13, pro-

ba dublu fete, alături de Laura Constantin (Sportul 

Studențesc București), 

în cadrul Campi-

onatului Balcanic U13 

(sub 13 ani) de la Pe-

rushita (Bulgaria). Am 

avut meciuri grele, 

majoritatea fetelor fi-

ind mai mari decât 

mine. Dar am reușit să 

învingem dublul cel 

mai puternic al Turciei 

în finală. 

 În paralel cu 

badmintonul am făcut 

și puțin handbal. Mi-a 

plăcut mult și rămâne 

principala variantă de 

sport dacă nu voi mai juca badminton. 

 Am obținut medalia de argint la Campionatul 

Național de Atletism – copii categoria 3, la aruncarea 

mingii de oină. Am aruncat 33 m. 

 Sunt din familie de sportivi, nu v-  
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Prof. Alina Gherasim 



tel: 023649883 

Email: liceulsportivgl@yahoo.com Pagina 18 

Redactori coordonatori: 

 Inf. Valeriu Apostol 

 Prof. Maria Popescu 

 Prof. Camelia Pantazică 

 Prof. Nicoleta Tudose 

 Prof. Mihaela Bradea 

 Prof. Marilena David 

Au colaborat: 

 Prof. Marlena Chițu 

 Prof. Anișoara Țâru 

 Prof. Alina Gherasim 

 Prof. Lucia Ciucă 

 Prof. Toader Gina 

 Prof. Vartolomei Simona 

 Bibl. Prof. docum. Mereuţă Mihaela  

 Prof. Cristian Lixandru 

ISSN 2457-7006  



tel: 023649883 

Email: liceulsportivgl@yahoo.com 

NR. 2, GALAȚI,  2019 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 



tel: 023649883 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
NR. 2, GALAȚI,  2019 


