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  A fost un scriitor și om

politic român, originar din

Bilbor, Harghita,

Transilvania.(1876-1942)

  Numele liceului este cel al

patronului spiritual - Octavian

Codru Tãslãuanu - patriot

nãscut în apropierea localitãții 

OCTAVIAN
CODRU
TĂSLĂUANU

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bilbor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harghita
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  ...parcă două la stânga una la dreapta... sau era trei la dreapta și una

la stânga... sau poate două și două, dar nu mai țin minte ordinea. 

Oricum nu pot să am încredere deplină în Nică, cu toate că ceva

îndrumare ar fi de ajutor.

Ieri spre dimineață Nică, prietenul meu de două anotimpuri mi-a

spus că ar fi văzut lumină la casa aceea cu două etaje pe care eu o

vizitam foarte rar, de aia nici acum nu știu traseul. Oricum, cine are

nevoie de două etaje? Pentru ce, dacă trăiesc doar două persoane? Eu

nu am văzut pe nimeni să stea vreodată la etaj, deși mai stă lumea pe

terasa din față, probabil musafiri. Adică ei au casă cu două etaje, și ce

mai etaje... și eu mă mulțumesc cu un copac cu ramurile zdravene ca

să pot sta cu Nică pe o creangă. Asta se numește selecție naturală,

lilieci buni...

Ar trebui să fiu atent la drum și să nu mă mai gândesc la prostii, și așa

merg acolo pe ghicite și din curiozitate. “Misterul celui de-al doilea

etaj”, ăsta da titlu de carte.

Ahh, uite-o, The Great Gatsby!!

Acum să alegem... Ce să alegi? Nicio cameră nu are lumină. Am zis eu

că glumește Nică... măcar să verific geamurile, poate o fi unul deschis.

Al treilea pare... Ah da! În sfârșit m-am infiltrat la etaj. Hmm... nimic

interesant. Analizez tot, caut de mâncare și sunt cam dezamăgit

când nu găsesc decât o coajă de banană, pe care am grijă să nu

alunec. Poate ar trebui să mă întorc. 

Gălăgie? Sigur trebuie să plec. Zbor spre fereastră, dar între timp se

deschide ușa. Ce fac? Încremenesc lipindu-mă de perdea și mă rog la

Tatăl Liliac să nu mă fi văzut cineva. Strigă? Cineva strigă?! Apoi aud

șușoteli și cineva vine spre mine. Îmi îndrept privirea către sunet și

văd o siluetă care ține o paletă roz care pare periculoasă în mână și

sincer să fiu, nu îmi permit să îmi asum riscul. Zbor pe fereastă și mă

îndepărtez de casă fară să mă mai uit în spate, cu promisiunea că nu

o să mai zbor la etaj cât trăiesc eu.

Andreea Pașcu,  X A

 Stoian-Pop Alexia Ioana, X A



P A Ș C U  A N D R E E A - I O A N A ,  X  A

 Meleaguri străine 

Sunt nori și furtună

În sufletul meu

Doar mama l-alină mereu

Doar mama reușește

Să-mi aline inima

Când ea mă ocrotește

Și ma ia sub aripa sa

Tu ești mămica noastră 

Un dar divin

Și îți mulțumim pentru toate sacrificiile ce le-ai făcut pentru a-ți

face copiii fericiți

Ai fost și vei rămâne

Un pansament al inimii mele, iar de-a fi să calc pe meleaguri

străine îți promit că la tine mă voi gândi și sufletul nu ți-l voi răni

căci mă întorc în maxim trei luni. 

Îmi cer iertare, mamă!

A trebuit să plec, nu aveam de ales, dar în camera de zi ți-am

lăsat  un safir ș-un trandafir.

Nu mă urî!

Nu plânge!

Fii tare!

Fii fericită, c-aici sunt cu frații mei și în câteva luni suntem toți

trei acasă..

 VERSURI

Becul oranj

Afară strălucește un bec oranj
Îl văd și mă duc spre ușă,
Iau haina pe mine și plec în oraș
Aștept să ajung să văd cum el cântă,
Dar cântă în taină ușor de-nțeles,
Deși nu auzi,tu poți să vezi.
Îmi plac și cerul și liniștea,
Și marea de verde și dragostea.
Mă uit în jur și astept să apună
Acel apus ce ne aduce împreună.

Alexandra Mureșan, X A

Lazăr Maria Minola, XA

Amalgam de sentimente
Transpuse din suflet, și-apoi 

 scrise. 
Avioane de hârtie, Decolând din

conștiințe. Când pe foaie se
aștern... Gânduri stinse, iar învie.

Căci mai mare-ți  este dragul, 
Să citești o poezie.

Caia Larisa Andreea, X B
Poezie



Poveste tehnica

povestirii in rama
     -Ai avut dreptate, e incredibil de strălucitor cerul! Așa spuse ea, uitându-se

cu admirație și mult drag în ochii mei abia vizibili, iar acela a fost ultimul lucru

pe care l-am mai auzit rostit de glasul său firav... Bănuiesc că-i timpul să mă

opresc aici, deja mi-i s-a luat pofta de povești.

     Astfel, bătrânul Ioan iși terminase povestea tinereții, despre unica și

adevărata sa dragoste, pe care n-o puteai trăi de doua ori, nici de erai

nemuritor. Dânsul s-a ridicat și, odată aflat după porțile imense ale hanului,

scufundat în întuneric a fost. Nici Andrei, proprietarul nou al hanului, nici

Alexandru, tatăl său, nu l-au mai putut ține puțin la taclale, că doar tare le

plăcea și lor să stea și să-și ascute urechile la vorbele moșului.

     -Lasă tată, ca doar noi n-am făcut nimic! Da' ce? Noi l-am supărat? El s-a

oferit să ne povestească despre Anastasia! Doar ce era să facem? Să-l

ascultăm! spuse Andrei, văzând privirea tristă a tatălui său, care s-a așternut

pe chipul lui odată cu plecarea vechiului său camarad.

     Necăjit și supărat, Alexandru a lăsat un mic oftat să-i scape și a mers cu

pași greoi spre camerele 23, 26 și 29 de la capătul hanului, unde dormea el și

familia sa alcătuita din soția sa Sofia, fiicele sale frumoase și, deja prezentatul

Andrei. Fiul nu înțelegea durerea tatălui, ca doar n-a fost el pe acolo în 1932,

să știe cum era cândva bătrânul Ioan, care mai mereu era acum irascibil...

Tare dor îi era de prietenul său! Ajuns în fața cămăruțelor, intra-n cea a

fetițeor, pentru a le săruta de noapte bună și își vede femeia privindu-l cu

ochi frumoși de după ușa puternică. În câteva clipe, acesta se alătură și se

așează nostalgic pe scaunul de lemn de lângă măsuța de cafea. Nu stă mult,

că doar era obosit și își lăsă hainele bune și pentru ziua de mâine, pe scaunul

alăturat. Urât gest, se gândi atunci Sofia, dar deja devenise un obicei bine

cunoscut al bărbatului odinioară brunet, cu barbă impunătoare și spate lat,

de sufletul căruia ea s-a îndrăgostit. Trupul se mai schimbase, dar frumusețea

a rămas aceeași și, iubirea la fel de profundă! A rămas același bărbat milos și

empatic, în ciuda aparențelor sale. Și-a luat și dânsul pijamaua dungată și,

sărutând-o apăsat pe frunte, i-a dorit noapte liniștitoare și frumoasă, precum

ea! dar el tot nu avea somn... Nu trecuse mult timp, ca au și auzit pași mici și

grăbiți, îndreptându-se spre ușa lor...

     

Lavinia Țăran,XBpartea I



LONESOME
"E

V
E

R
Y

T
H

IN
G

 I
S

 T
E

M
P

O
R

A
R

Y
,

S
O

 W
E

 C
A

N
 E

V
O

LV
E

"

IOANA COTFAS, XI A



Let It Enfold You
    de Charles Bukowski

"Either peace or happiness, let it
enfold you"

Beautiful boy

Hollow Vision  

"To learn what we fear is to learn
who we are.Horror defies our
boundaries and illuminates our

souls"

desene realizate de Teslovan Alexandra-Georgiana, X A



  În luna ianuarie 2019, s-a desfășurat
prima mobilitate din cadrul proiectului, în
Germania, la Munchen, activitate la care au
participat 6 elevi și 2 profesori din școala
noastră. A urmat, în luna februarie a
acestui an, mobilitatea virtuală în Polonia,
iar în perioada 23-25 martie 2022, LTOCT a
fost gazda mobilității virtuale în România.
Pe parcursul acestor trei zile, 10 elevi din
clasele XA, XIA, XIB, XIC, îndrumați de
coordonatorul de proiect, director adjunct,
prof. Maria-Cristina Mureșan și de doamna
director, prof. Camelia-Mirela Petruț, au
organizat activități pe tema folosirii unor
instrumente digitale pentru crearea unor
book trailere. Am reușit să îmbinăm cu brio
utilul cu plăcutul, caracterul didactic, cu
cel ludic și am petrecut timp de calitate cu
partenerii noștri, echipe formate din elevi
și profesori din țările mai sus menționate.
Doamna Viorica-Macrina Lazăr, director la
Bibiloteca Municipală „George Sbârcea” din
Toplița, a participat la activitatea noastră
în ultima zi a mobilității, în calitate de
invitat special și de promotor al lecturii,
subliniind importanța cărților și a limbilor
străine în viața noastră, a tuturor.
 Așteptăm cu nerăbdare următoarea etapă
de desfășurare a acestui proiect, întrucât în
luna aprilie, va avea loc mobilitatea fizică
în Turcia, iar în luna mai, cea în Italia,
activități la care alți 20 de elevi entuziaști,
riguros selectați, vor face cunoștință și vor
munci alături de partenerii lor în spiritul
generației inteligente.

MOBILITATEA ÎN
ROMANIA ERASMUS+
MAKING BOOK
TRAILERS

  COORDONATOR PROIECT,
 PROF. MARIA-CRISTINA MUREȘAN

 SMART SCHOOLS OF 21st CENTURY
este proiectul Erasmus+ de tip KA229-
School Exchange Partnerships, care se
desfășoară la nivelul Liceului Teoretic
„O.C.Tăslăuanu” Toplița, proiect început
în anul 2019, însă care, pe fondul
pandemiei generate de virusul Covid, s-
a prelungit până în luna august 2022.
Obiectivul esențial este acela de a
crește motivația elevilor de a se
implica activ în procesul de învățare,
precum și acela de a promova dialogul
intercultural și interreligios între
școlile partenere din Germania, Italia,
Polonia și Turcia.



OLIMPIADE

REZULTATE
CONCURSURI SCOLARE

Cifu Daria VII locul I

Zori Paula-Elisa XIIB locul I

Mare Ioana V locul II

Oleleu Flavia-CleopatraV locul II

Cazac Anastasia VIII locul II

Lazăr Maria-Minola XA locul II

 

 Oleleu Flavia-Cleopatra V locul I
Tămaș Teodor VI locul II
Pui Dumitrița VIII locul II

 
 

Galdău Mirabela-Cristina XB
locul I

Antal Mădălina-Alexandra XIB
locul II

 

Limba și literatura română 

Biologie

Educație tehnologică

Laczko-Rusu Mirela-

Aurica

Ilisan Mihaela-Corina

 

Antal Ana-Melia

Balint Cristina-

Mirela



CONCURSURI

Pol Bianca-Maria XIC locul II

Țepeluș Crina-Andreea XB locul III

 

Dumitru Xenia-Ștefania VII locul I

Hurubă Roxana-Maria VII locul II

Friciu Ana-Maria XIC locul II

 

Pui Andreea-Elena XC locul I
Vizoli Eugenia-Sidonia XC locul I

 

Mureșan Alexandra XA
Negrea Alexandru-Ioan XIC

Bucur Justina XC

Religie cultul ortodox

Lectura ca abilitate de viață

Cultură și spiritualitate românească

 

Alege! Este dreptul tău

Croitor Georgeta-

Victorița

Stoian Emil-

Nicolae

Țepeș Marinela

Ilisan Mihaela-

Corina

 

Țepeș Marinela

Stoian Emil-

Nicolae
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TENIS DE MASĂ
gimnaziu: Ilisan Costina Luciana
locul I
                  Buzilă Ilinca locul III

liceu: Belean Ana-Maria locul II

ŞAH
gimnaziu: Dandu Elisei-Daniel
menţiune

liceu: Dandu Samuel menţiune

 VOLEI
gimnaziu(băieţi) locul I

liceu(băieţi) locul I
         (fete) locul I

BASCHET

liceu (băieţi) locul I

FOTBAL

liceu(fete) locul III
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Antal Adrian-

Grigore

Mariș Elena-

Emilia



 P E R S O N A L I T A T
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G O R A N  B R E G O V I C

2 2  M A R T I E  1 9 5 0

C O M P O Z I T O R

 G o r a n  B r e g o v i c  e s t e  u n u l  d i n t r e  c e i  m a i

m a r i  c o m p o z i t o r i  d i n  B a l c a n i  i a r  m u z i c a

s a  e s t e  o  c o m b i n a ț i e  d e  r i t m u r i

t r a d i ț i o n a l e  b a l c a n i c e  c u  s o n o r i t a ț i

r o c k .    

ALBERT EINSTEIN
 (1879-1955)
OM DE ȘTIINȚĂ

 A formulat teoria relativității restrânse (1905) și
teoria relativității generalizate (1916), referitoare la
fenomenele care se manifestă în cadrul sistemelor de
coordonate dinamice.

 MIRCEA ELIADE
13 MARTIE 1907-22 APRILIE 1986
SCRIITOR

Mircea Eliade este faimos deoarece a fost un istoric și un
filosof al religiilor, un eseist, prozator și profesor
universitar care a trăit o viață demnă de păstrat în istorie.
Deasemenea el este faimos datorită tuturor operelor sale
faimoase, opere precum ,,Romanul adolescentului miop",
,,Maitreyi", ,,Domnișoara Christina" și multe altele.

 

CELINE DION
3O MARTIE 1968
CÂNTĂREAȚĂ

 
Celine Dion a devenit una din divele secolului 20, mai ales
datorită hitului mondial "My Heart Will Go On", melodie
regăsită și pe coloana sonoră a blockbusterului Titanic.



CĂRȚI

 HAMNET-MAGGIE
O'FARELL

ACOLO UNDE CÂNTĂ
RACII-DELIA OWENS

CLOPOTUL DE STICLA-
SYLVIA PLATH

MUZICĂ

ANA COMAN-
CONTRATIMP

POMME-CEUX QUI REVENT
THE CONNELLS-'74-'75

THE CRANBERRIES-
DREAMS

 FILME

 GOOD FELLAS
REQUIEM FOR A DREAM

THE DICTATOR
GREEN BOOK
TRUE STORY

 R E C O M A N D Ă R
I

 P I C T U R Ă - D E N I S A

V A I D O Ș , X  C

redactor Lazăr Maria-

Minola, X A


