
 

 

LICEUL DE ARTĂ IOAN SIMA  ZALĂU 



Concurs de chitară, ediţia I 

Peste 30 de concurenţi din judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Mureş, Botoşani, Alba şi Sălaj 
au participat în perioada 18-19 noiembrie 2017 la prima ediţie a Concursului de chitară clasică.  
 



Ziua  

Holocaustului 
 

 

 

Pe 9 octombrie 2017, Ziua 

Na ional  de Comemorare a 

Holocaustului, elevii noştri au 

realizat o expoziţie, mesajul 

transmis fiind clar: niciodată 

astfel de orori să nu se mai 

întâmple. 
 



Halloween 
...dovleci, măști, costume, mulți 
elevi și profesori ... acestea au fost 

ingredientele succesului activității 
desfășurate pe 31 octombrie 2017, de 

Halloween.  
 



S pt mâna Educației Globale  
 

În cadrul Săptămânii Educaţiei Globale 2017 am derulat activităţi pe tema Lumea mea 

depinde de noi  cu elevi ai claselor de gimnaziu. 
 



1 Decembrie,  

Ziua Na ional  

a României  
 

Mândri că suntem români,  

am participat (cu mic, cu mare) la 

activitatea prilejuită de  

Ziua Na ional  a României!  
 



În 5 decembrie 2017 am participat la 

tradiționalul concert de colinde 

Colind din suflet pentru suflet , 

parteneriat cu Școala Gimnazială 

Mihai Eminescu  Zalău, CJRAE Sălaj, 
Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău şi 

Clubul Rotary Zalău. 
 

Colind din 

suflet pentru 

suflet  
 



Pe 20 decembrie 2017 am 
organizat, la Sala Transilvania, 

Concertul de Crăciun al Liceului 
de Artă Ioan Sima  Zalău…           

Au fost momente deosebite, de 
cântec și culoare... 

 

Concertul de 

Crăciun  
 





Grupul Tradi ii  
                     … noi umblăm a colinda! 
 





Fanfara 
          … un proiect inedit şi îndrăzneţ!  
 





Corul  DO-RE-MI  
          … noi cântăm, cântăm!  

 



Caravana Artelor 
Vorbim despre un proiect ce se derulează începând cu anul 2014, în perioada programului „Să ştii 
mai multe, să fii mai bun  şi urmărim dezvoltarea de timpuriu în sufletul copiilor a dragostei pentru 

muzică, utilizând universalitatea limbajului artistic. Mulţumim instituţiilor partenere: Grădiniţa cu 

Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti  Zalău, Grădiniţa cu Program Prelungit Piticii Isteţi  Zalău, 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 Zalău, Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio  Zalău, 

Grădiniţa cu Program Prelungit Voinicel  Zalău. 

 







Clasa mea cea frumoas  

În perioada 04.12-22.12.2017 s-a desfăşurat concursul şcolar Clasa mea cea frumoas , activitate 

inclusă în Planul activităţilor educative de la nivelul şcolii - semestrul I. 

 





La steaua   
Pe 15 ianuarie 2018 am participat la spectacolul de muzică și poezie, dedicat Zilei Naţionale 

a Culturii, respectiv a marelui poet naţional Mihai Eminescu, organizat de Primăria 

Municipiului Zalău, Liceul de Artă Ioan Sima  Zalău și Casa Municipală de Cultură Zalău. 

 



24 ianuarie 
În cinstea zilei de 24 ianuarie - 

Mica Unire  am desfăşurat 
activitatea sugestiv intitulată     

Pe-al nostru steag e scris Unire!  

 



Consumul de lapte în ochii elevilor  
Concursul cu tematica Consumul de lapte în ochii elevilor  a fost organizat cu elevii din ciclul 

de învăţământ primar: clasele 0-IV, în perioada 22-26 ianuarie 2018. 188 elevi din ciclul primar 

au participat la activităţile proiectului: concursul de desene, având ca tematică beneficiile 

oferite de consumul de  lapte, produse lactate şi alimentaţia sănătoasă, degustarea de miere, 

grădinăritul la nivelul şcolii.  
 





Moment artistic 
Câţiva elevi ai Liceului de Artă Ioan Sima  Zalău au suşţinut un moment artistic la Primăria 

Municipiului Zalău pe 30 ianuarie 2018, la cea de-a III-a ediţie a evenimentului Comemorarea 

Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului . Acesta a fost dedicat distinșilor oaspeți, 
precum: E.S. Hans Klemm – Ambasadorul S.U.A în România, dl. Igor Iniushkin – Ministru 

Consilier al Ambasadei Federației Ruse în România, dr. Aurel Vainer – președintele Federației 

Comunităților Evreiești din România, prim-rabin Rafael Shaffer – Federația Comunităților 

Evreiești din România și alți reprezentanți de seamă ai Federației Comunităților Evreiești. 
 



Gr dinița muzical  
Pentru a asigura interferenţa educativă între grădiniţă şi şcoală pentru dezvoltarea 

gustului estetic prin intermediul artei muzicii am demarat proiectul                 

Gr dini a muzical  - Pas cu pas spre lumea muzicii . 

 



V  MUL UMIM! 
 

                      Director,                                  Consilier educativ, 

               Prof. Câmpean Titus                     Prof. Lazar Mihaiela 

 

 

 

 

 

 
 

 

LICEUL DE ART  “IOAN SIMA” ZAL U 

Str. Torentului,  nr. 9, cod poştal 450118 

Telefon/fax:  0260/610201 

E-mail: liceuldearta_ioansima@yahoo.com 
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