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ACTIVITĂȚI 2019-2020 

LIMBA FRANCEZĂ 

Coordonator - prof. Bălos Cristina-Ileana 

 

1. Provocare « Poisson d’avril »  

 

Le poisson d’avril 

 

”Peștele de aprilie” 

Un poisson d’avril este o glumăpe care o facem de 1 apriliecunoștințelor, 

prietenilorșifamiliei. Existăobiceiul de a se face glume șiîn media, presascrisă, radio, 

televiziune, internet. 

Pentrucopiiînseamnăsăagăți un pește de hârtiepespatelecuiva de care vreisărâzi. 

Atuncicândpersoanarespectivădescoperă, se exclamă ”Poisson d’avril !”  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril 

 
 

Originea 

1 aprilie își are originea în decizia regelui Carol al IX-lea al Franței de a stabili ca 

dată oficială de început a noului an data de 1 ianuarie. (Edictul de la Roussillon, 9 august 

1564). Legenda spune că oamenii au refuzat această decizie și au continuat să-și ofere 

cadouri de anul nou până în aprilie. Încet, încet, cadourile de anul nou s-au transformat 
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înglume și în pești de hârtie agățați de spatele celor distrați.   Această origine a sărbătorii nu 

a fost dovedită, mai ales că 1 aprilie este sărbătorit în numeroase alte țări. 

  

 
https://ro.pinterest.com/pin/329466528966035633/ 

 

Nu ne-a fost greu deloc!!! 
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2. #Haikunoi 2020 – 20 martie 2020 

 

Create în 2015, Picnicurilor poetice Haikunoi sunt organizate de Institutul Francez din 

România şi de către Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francophone din 

România (GADIF), împreună cu instituţii de învăţământ préuniversitar (şcoli, licee), 

universităţi şi societăţi comerciale de diferite profiluri.  

Participarea la picnicurile poetice este la îndemâna oricui – la şcoală, în întreprinderi, 

societăţi comerciale, organizaţii şi asociaţii de toate felurile, la orice loc de muncă. 

Evenimentul pune în valoare creativitatea fiecăruia dintre noi (participanţii sunt invitaţi să 

imagineze haiku-uri în limba franceză) şi reprezintă un moment festiv, de afirmare a 

francofoniei, reunind mii de persoane care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru limba 

franceză. Picnicul pune în evidenţă beneficiile învăţării limbii franceze de către tineri, ceea 

ce constituie un avantaj în plus pe piaţa muncii. Nu în ultimul rând, Haikunoi este o 

pledoarie în favoarea multilingvismului, a descoperirii tradiţiilor si culturilor diferite; însuşi 

numele evenimentului vorbeşte despre acest lucru printr-un joc de cuvinte între propoziţia 

din limba română „Hai cu noi” şi denumirea tipului ancestral de poem japonez, haiku. Să ne 

reamintim, haiku-urile sunt poeme foarte scurte care, în japoneză, se scriu pe un singur rând; 

în alte limbi, ele se compun din trei rânduri diferite de 5-7-5 silabe.  

https://www.radioromaniacultural.ro/picnicurile-poetice-haikunoi 
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Iată creațiile copiilor: 

#haikunoi2020 

VA 

MARIA DOBRIȚOIU 20 Mar 
Tu es parlé sur les cinq continents, 
Oh, la francophonie! 
Que ferions-nous sans toi?🤗🤗 
 
 
MARIA DOBRIȚOIU21 Mar 
Je mange tes paroles et je bois tes symphonies, 
Un arbre pousse en moi, 
C'est ma faute si je t'aime.😀😀😀😀😀😀 
 
 VB 

BIANCA-MARIA VOICU 20 Mar 
Ma famille, 
Mon amour, 
C'est ma thérapie d'amour !!! 
 
CEZAR-EDUARD ROTARU 21 Mar 
J’aime, j’adore 
Ma petite sœur,  
Et son mignon effaceur. 
 
CRISTIAN-GABRIELE MANEA 22 Mar 
Parfois des nuages 
Je me repose 
À ceux qui admirent la lune! 
 
ANA DIANA PINTEA 23 Mar 
Je reste chez moi, 
À cause du virus mauvais 
C’est la vérité. 
 
BOGDAN ANDREI CUCUIAN 23 Mar 
J’habite ma maison, 
J’écris juste un petit poème, 
La vie peut être belle. 
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VC 

 
ȘTEFANIA TEANC 21 Mar 
 
Je habite une ville 
Elle est grande, fraiche et très belle 
Je adore ma ville 
 
Mon chat est joli 
Il s'appelle Tom. Tom est petit 
Je adore mon chat 
 
VI B 
TUDOR ANDREI PĂDURARIU 24 Mar 
Allégation 
Restez-vous à la maison. 
Il est de bon ton. 
 
 

VIC 

MIRUNA ALEXIA NEACȘU 23 Mar 
Le monde trépidant 
Sous la splendeur bleu du ciel 
Printemps se réveille 
 
Le soleil brille 
Les oiseaux volent 
Mon âme chante 
 
 
 
VIIC 
 
THEODOR IOAN TURCU 20 Mar 
Écureuil 
Deux yeux, 
Deux jambes, 
Et une queue comme une flamme rouge. 
 
DENISA IOANA DRAGOMIR 20 Mar 
 
L’hiver est passé 
Nous sommes ravis de chanter 
Chansons du printemps 
 
EMMA NOAGHIU 22 Mar 
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Le cours de français 
Mes camarades le détestent 
Moi je l'aime beaucoup 
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