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DDiinn  aann  îînn  aann  ssoosseesscc  mmeerreeuu  
LLaa  ggeeaamm  ccuu  MMooşş  AAjjuunn..  
EE  ggeerr  ccuummpplliitt,,  ee  ddrruummuull  ggrreeuu  
DDaa--ii  oobbiicceeii  ssttrrăăbbuunn  

De departe se aude un ecou şi 
o imagine sfântă licăreşte în 
mintea noastră. Este ecoul colindei 
străbune, ieşit prin ferestrele mici 
ale casei noastre de născare, iar 
imaginea, chipul sacru al măicuţei 
obosită de truda pregătirii pentru 
praznic. Grăbită ca întotdeauna, se 
trudea, biata, să facă loc în casa 
curată, lui Iisus născut în poiata 
sărăcăcioasă… 
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Proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” face parte din categoria de 

proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare - învăţare prin activităţi extracurriculare 

din cadrul PROGRAMULUI  DE  GRANTURI  PENTRU  DEZVOLTAREA  ŞCOLARĂ lansat 

de MEdCT în luna martie 2007. 

Pentru elaborarea proiectului a fost stabilită o Echipă de Proiect formată din: dir. LAZĂR 

SIMONA, dir. adj. FILIMON DANA, prof. MAN AURICA, prof. TOCACIU CAMELIA, contabil  

TIUTIU DANIELA. Grupul ţintă al proiectului este format din 30 elevi ai şcolii noastre din clasele 

X-XIII care au participat la toate activităţile din cadrul proiectului. 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

„CLUBUL ADOLESCENŢA – ŞCOALĂ ŞI RELAXARE” 

 

ACTIVITĂŢILE PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI SUNT:  

1. „La început de drum” 

- Prezentarea conţinutului proiectului în Consiliul Profesoral şi stabilirea 

responsabilităţilor celor implicaţi 

- Organizarea echipei de implementare a proiectului pe departamente de lucru 

2.  “Navigăm să învăţăm” 

- Documentarea şi stabilirea curriculum-ului (planuri de lecţii, suport de curs şi 

chestionare) 

- Desfăşurarea cursurilor de formare cu elevii 

- Măsurarea cunoştinţelor însuşite de elevi (testarea elevilor) 

3. “Am vizitat, am văzut, am învăţat” 

- Organizarea şi desfăşurarea vizitelor de lucru (la redacţii locale şi la cluburi din 

judeţele  Alba, Cluj, Sibiu, Timiş) 

- Selectarea materialelor adunate în urma vizitelor şi realizarea portofoliului activităţii 

4. “Clubul ADOLESCENŢA – autoinstruire şi relaxare” 

- Realizarea materialelor promoţionale pe departamente (revistă, ştiri, muzică) 

- Amenajarea şi organizarea spaţiului clubului 

- Inaugurarea clubului 

- Autoevaluarea activităţii pe baza chestionarelor, jurnalului clubului şi poştei redacţiei 

5. “Jurnalişti în acţiune” 

- Culegerea informaţiilor de către elevi pentru realizarea:  

 Revistei ADOLESCENŢA şi Cărţii şcolii 

 Site-ului web al şcolii 

 Materialelor audio-video din activitatea clubului 

6.  „Imaginea şcolii prin clubul Adolescenţa” 

- Pregătirea programului pentru promovarea imaginii şcolii şi a comunităţii 

- Prezentarea activităţii clubului prin expoziţie de reviste, pliante, film documentar, 

muzică 
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În data de 30.03.2007 a fost depus proiectul la ISJ Alba. În urma evaluării, proiectul „Clubul 

ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” a primit 92.7 puncte fiind clasat între primele trei proiecte din 

judeţ şi primul proiect din municipiul Aiud. Cu acest punctaj proiectul a fost acceptat spre finanţare. 

Bugetul proiectului este de 11000 EURO din care 10000 EURO finanţaţi de MEdCT şi 1000 EURO 

de Primăria municipiului Aiud. 

În data de 20 iunie 2007 a fost semnat contractul de Grant urmând a fi implementat în 

următoarele 6 luni. Astfel în prima lună s-a organizat echipa de implementare a proiectului pe 

departamente de lucru. 

În luna august, în cadrul celei de a doua activităţi desfăşurate, elevii din grupul ţintă au 

participat la cursuri de formare susţinute de profesorii din echipa de proiect. La finalul activităţii 

elevii au fost evaluaţi printr-un test grilă şi au realizat materiale de documentare.  

Activitatea din luna a 3-a de implementare a constat în organizarea şi desfăşurarea unor vizite 

de lucru la diferite şcolii, redacţii locale şi la cluburi din judeţele  Alba, Cluj, Sibiu şi Timiş în care 

elevii să realizeze un schimb de experienţă cu persoanele implicate.  

Prima vizită s-a desfăşurat la Sibiu în data de 09.09.2007, la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară „Terezianu” şi respectiv la Colegiul Agricol „D. P. Barcianu”.  

În data de 11.09.2007 s-a desfăşurat acţiunea de la Grupul Şcolar Agricol „Alexandru Borza” 

şi Colegiul Tehnic Energetic din Cluj-Napoca. 

A treia vizită a fost în municipiul Alba Iulia în data de 13.09.2007, unde s-au vizitat Colegiul 

Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, tipografia „Tiporex” 

şi redacţia ziarului „Unirea”.  

Activitatea a continuat cu vizitarea obiectivelor din municipiul Aiud în data de 14.09.2007: 

Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, sediul Radio Eveniment şi Compartimentele Relaţii Publice şi 

Strategii de Informatizare din cadrul  Primăriei Municipiului Aiud. 

În perioada 18-20.09.2007 s-a desfăşurat excursia pe ruta: Ciumbrud-Deva-Timişoara-Arad-

Ciumbrud. În Deva s-a vizitat Colegiul Tehnic „Transilvania”, în Timişoara Grupul Şcolar de 

Industrie Alimentară, iar în Arad Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”. 

Amenajarea şi dotarea spaţiului dedicat Clubului ADOLESCENŢA cu mobilier, calculatoare 

conectate la internet şi sistem de sonorizare, s-a realizat în cadrul activităţii 4.  

În activitatea 5, elevii au lucrat pe departamente realizând materialele promoţionale,  

site-ul şcolii şi numărul special al revistei ADOLESCENŢA. 

Ultima activitate de implementare a proiectului este destinată pregătirii unui program  pentru 

promovarea imaginii şcolii, a comunităţii şi a clubului ADOLESCENŢA. 
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Mulţi spun că România nu este frumoasă şi nu 

prea ai ce vizita, dar nimeni nu ştie până nu o vizitează. 

În 06.09.2007 am fost într-o vizită la Sibiu, în 

cadrul proiectului „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi 

relaxare”. Acest oraş este unul foarte frumos şi 

primitor. Pe lângă faptul că am vizitat foarte multe 

locuri superbe, printre care Dumbrava Sibiului şi 

Palatal Brukenthal, am fost şi la două colegii din oraş să 

vedem cum îşi desfăşoară elevii activitatea şi în alte 

şcoli. 

Una dintre şcoli a fost “Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară TEREZIANUM”. Aici elevii 

împreună cu profesorii au diferite activităţi. Redactează 

împreună revista şcolii şi o dată pe an o carte intitulată 

“ANUAR”.  

Elevii de aici au la dispoziţie o bibliotecă foarte frumoasă şi dotată din care îşi îmbogăţesc 

cunoştinţele. Au de asemenea două cabinete de informatică, fiecare având 15 calculatoare  toate 

conectate la internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce ne-a impresionat cel mai mult, a fost modul 

cum elevii îşi desfăşoară activitatea în timpul practicii. 

Este foarte frumos şi interesant cum aceştia contribuie la  

prelucrarea berii şi a răcoritoarelor, dispunând de o 

microfabrică în care au  aparatură  modernă care îi ajută 

la obţinerea acestor produse. Mai au un laborator în care 

produc lactate: iaurt ,brânză şi fac chiar  îngheţată. Şi nu 

în ultimul rând prelucrează carnea tot într-o  sală special 

amenajată cu aparate pentru prepararea mezelurilor. 

Elevii cu nevoi speciale fac produse de patiserie şi 

panificaţie. Aceştia dispun de toate maşinăriile de care 

au nevoie pentru a face pâine proaspătă şi prăjituri 

delicioase. 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară TEREZIANUM din Sibiu, este o şcoală în care elevii 

îşi desfăşoară activităţile în cel mai plăcut mod. 
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Am fost impresionaţi când am văzut că şi în alte şcoli elevii muncesc pentru a ajunge la 

cariera dorită. 

O altă şcoală pe care am vizitat-o a fost 

“Colegiul Agricol DANIIL POPOVICI BARCIANU”. 

Această şcoală a fost înfiinţată în  anul 1947. Liceul 

este bine dotat cu săli pentru aproape fiecare materie 

pe care elevii o studiază. Au cabinete de informatică, 

fizică, biologie, chimie şi pe holul şcolii nu a putut 

trece neobservată o colecţie de bani vechi din toate 

ţările Europei. Aici elevii îşi desfăşoară practica într-o 

seră pe care din păcate nu am putut să o vizităm. 

Pe pereţii şcolii sunt panouri cu toate 

activităţile desfăşurate de elevi, dintre care şi unul cu 

diplome pe care elevii şcolii le-au obţinut în urma 

participării la diferite concursuri. Şi aici a fost foarte 

interesant modul cum elevii lucrează în echipă, pentru 

multe sarcini pe care le au şi pentru redactarea revistei 

şcolii. 
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În ciuda vremii ploioase, oraşul  

Cluj-Napoca ne-a încântat prin arhitectură, prin 

obiectivele culturale şi turistice vizitate şi 

atmosfera academică pe care am întâlnit-o în 

Universitatea “Babeş Bolyai”. 

Cu Liceul Agricol “Alexandru Borza”, 

tizul nostru, am realizat dialoguri constructive pe 

teme de activităţi comune. Ne-am împărtăşit idei 

din activităţile extraşcolare şi am realizat o 

activitate comună în cabinetul de consiliere 

şcolară, pe tema proiectelor derulate în şcoală. 

Ne-a făcut o deosebită plăcere să ne reîntâlnim, 

deoarece în urmă cu un an şi ei ne-au vizitat 

şcoala noastră. 

De la Colegiul Tehnic Energetic am 

învăţat cum îşi desfăşoară activitatea Consiliul 

Consultativ al Elevilor şi cum îşi impun ei 

punctul de vedere. Am realizat în această vizită, 

importanţa existenţei unui spaţiu destinat 

activităţii extraşcolare a elevilor şi a implicării 

noastre în realizarea şi reuşita proiectelor 

educaţionale. 

Rezultatele colegilor noştri de la  

Cluj-Napoca ne-au impulsionat în activităţile din 

cadrul proiectului. 
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Sincer să fiu, nu m-am gândit, că în oraşul pe 

care l-am vizitat de atâtea ori, mai am ceva de văzut. 

Însă, vizitarea unor şcoli de elită: Colegiul Naţional 

“Horia, Cloşca şi Crişan”  şi Colegiul Militar Liceal 

“Mihai Viteazul” mi-a oferit surpriza plăcută să constat 

că pot învăţa foarte multe şi pot vedea creaţii ale 

elevilor, care au contribuit la ridicarea prestigiului şcolii. 

Am remarcat organizarea strictă şi regulile care 

domnesc în Colegiul Militar, rezultatele de excepţie 

obţinute pe plan şcolar şi militar şi seriozitatea cu care 

elevii tratează toate tipurile de activităţi. 

Despre Colegiul Naţional “Horia, Cloşca şi 

Crişan”  se poate spune că ne reprezintă cu cinste judeţul 

pe plan naţional şi internaţional. 

La TIPOREX am învăţat cum se tipăreşte o 

carte, iar la redacţia ziarului UNIREA am văzut cum se 

organizează şi se tipăreşte un ziar. 

În oraşul în care m-am născut, deşi am trecut 

de multe ori pe lângă Centrul Cultural “Liviu 

Rebreanu”, nu m-am gândit că, în această instituţie 

se desfăşoară o gamă atât de variată de activităţi. Am 

realizat care este importanţa activităţilor cultural-

artistice pentru promovarea oraşului şi că tradiţiile şi 

valorile locale pot fi cunoscute numai prin astfel de 

activităţi. 

 La Primăria municipiului Aiud, Comparti-

mentul de Informatizare, ne-a fost prezentat site-ul 

Primăriei, revista AIUD şi modul în care Primăria 

promovează imaginea şcolii noastre. 

La Radio Eveniment am avut ocazia să 

învăţăm cum se culege informaţia şi cum 

funcţionează un post de radio. 

Cât de aproape a fost necunoscutul de mine…. 
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      În drum spre Timişoara am vizitat 

Colegiul Tehnic “Transilvania” din Deva, care 

ne-a încântat prin ordinea şi curăţenia existente 

în toate spaţiile şcolare. Am schimbat impresii 

şi adrese cu elevii de acolo, promiţându-ne că 

ne vom mai întâlni.  

     Am continuat drumul, ajungând în 

amurgul serii în Timişoara. Am vizitat câteva 

obiective turistice, învăţând din toate locurile 

câte ceva. 

Elevii de la Grupul Şcolar de Industrie 

Alimentară ne-au primit cu foarte mare căldură  

şi schimburile de idei ne-au ajutat la 

conceperea unor materiale din cadrul 

proiectului. Am beneficiat în această şcoală de 

consiliere din partea unor experţi în 

implementarea proiectelor şcolare, câştigate 

atât la nivel naţional, cât şi european.  

Timp de trei zile, la începutul acestui an şcolar am avut ocazia să vizităm unele dintre cele mai 

frumoase oraşe din ţară: Deva, Timişoara şi Arad. 
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La Arad, la Colegiul Naţional  

“Elena Ghiba Birta”, pe lângă impresiile făcute 

de sala festivă, dotările din sălile de clasă şi  

uniformele purtate cu mândrie de elevi, am avut 

ocazia să vedem cum funcţionează un post local 

de radio. 

  

Această excursie, cea mai frumoasă din cadrul proiectului, ne-a oferit seri relaxante şi 

distractive, confort pe care unii nu-l avem nici acasă şi nu în ultimul rând, cunoaşterea frumuseţilor  

ţării noastre. 
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 Ignat este divinitatea solară care a preluat numele şi data 

de celebrare a Sf. Ignatie Teofanul (20 decembrie) din calendarul 

ortodox, sinonim cu Ignatul Porcilor - în zorii zilei de Ignat se taie 

porcul de Crăciun. Tăierea porcului este un moment deosebit de 

important ce anticipă Crăciunul. Pregătirea mâncărurilor capătă 

dimensiunile unui ritual străvechi. Mâncărurile tradiţionale: cârnaţii, 

chişca, toba, răciturile, sarmalele, friptura de porc şi nelipsitul 

cozonac vor trona pe masa de Crăciun, fiind la loc de cinste alături 

de vinul roşu cinstit de toată lumea. 

 Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători. Această sărbătoare, este dedicată 

Naşterii Mântuitorului. Biblia spune că Fecioara Maria, când trebuia să nască pe Fiul lui Dumnezeu, 

umbla, însoţită de Iosif, din casă în casă rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost. Ajungând în casa unui 

anume Crăciun, om foarte rău, care nu-i permitea să nască acolo, este dusă de soţia acestuia în grajd 

unde dă naştere lui Iisus. Când acesta a aflat, a ucis-o pe soţia sa. De asemenea, se spune că în Noaptea 

Sfântă a Naşterii Sale s-au deschis cerurile ca să coboare Duhul Sfânt deasupra fiului lui Dumnezeu, şi 

în grajd, unde iniţial era întuneric, s-a făcut lumină.  

Deci, Crăciunul este o sărbătoare sfântă, care aduce în sufletele oamenilor 

lumină si bucurie. Această sărbătoare este anunţată, prin obiceiul drag copiilor de 

a merge cu colinda, pentru a vesti Naşterea Mântuitorului. Timp de 40 de zile 

înainte de această sărbătoare creştinii respectă Postul Crăciunului când nu 

mănâncă produse lactate şi carne, pregătindu-se astfel pentru a sărbători. 

Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de 

iarnă (20 decembrie - 7 ianuarie), poartă numele generic de 

sărbători de iarna.  
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 Colindatul este un scenariu compus din texte ceremoniale 

(colinde), formule magice, dansuri, gesturi, interpretat în casă, pe 

uliţe, de o ceată sacră. În calendarul popular, acest fenomen 

apare sub diferite denumiri zonale ("Steaua", "Pluguşorul", 

"Sorcova”). "Steaua" este un colind care începe din prima seara 

a Crăciunului şi se încheie la Bobotează.  

 Vicleimul (Irozii) este  un obicei religios întâlnit în unele locuri în 

noaptea Crăciunului, la care participă copiii. Această dramă religioasă 

ne înfăţişează misterul Naşterii Domnului în toate fazele sale. 

Personajele dramei sunt Irod şi ceata sa de la Vicleim, un ofiţer şi 

soldaţii îmbrăcaţi în portul ostaşilor romani, trei crai sau magi: 

Melchior, Baltazar şi Gaşpar, un cioban şi un prunc în unele părţi.  

 Capra - Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului, prin 

alte părţi începând cu zilele Crăciunului, iar prin altele obişnuindu-se 

numai în ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca flăcăii să umble cu 

turca, capra sau brezaia. Ca şi în celelalte jocuri cu măşti practicate în 

timpul sărbătorilor de iarnă şi în jocul caprei şi-au făcut loc, pe lângă 

măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi 

moşi care, prin strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de 

umor şi veselie, dând uneori o nuanţă de grotesc.  

 Pomul de Crăciun este un brad împodobit. Pomul de Crăciun s-a 

suprapus peste un mai vechi obicei al incinerării Butucului (zeul mort) 

în noaptea de Crăciun, simbolizând moartea şi renaşterea divinităţii şi a 

anului la solstiţiul de iarnă. Împodobirea bradului şi aşteptarea de către 

copii a "Moşului", numit, în sud-estul Europei, Crăciun, care vine cu 

daruri multe, este un obicei occidental care a pătruns de la oraş la sat, 

începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

 Pluguşorul este un obicei străvechi, potrivit căruia, în ajunul Anului Nou, cete de flăcăi merg pe la 

casele oamenilor şi rostesc diferite urări. Aceştia sunt însoţiţi de un plug mic, de unde şi denumirea 

colindului. 
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Ca la multe alte popoare şi la români, bătrânii s-au bucurat de multă stimă şi respect, mai 

ales în vechime. Respectul faţă de aceştia s-a păstrat şi după moartea lor, într-o asemenea măsură 

încât unii dintre ei au devenit un fel de semizei a căror amintire a rămas neştearsă în memoria 

colectivă. Un astfel de personaj celebru este şi Crăciun, păstorul mitic, a cărui legendă a fuzionat 

foarte frumos cu mitul Naşterii Domnului.  

Legenda spune că, fără acordul soţului, Crăciuneasa primeşte în gazdă pe Fecioara Maria, 

oferindu-i adăpost în grajd. Aflând acest lucru Crăciun îi taie mâinile, iar Maica Domnului i le lipeşte 

la loc. Minunea îl converteşte pe Crăciun la creştinism. De bucurie că nevasta sa a scăpat de 

pedeapsa lui necugetată, Crăciun aprinde un rug din cioate de brad în curtea lui şi joacă hora cu 

toate slugile lui. După joc împarte sfintei familii daruri păstoreşti: lapte, caş, urdă, smântână.  

De aici transfigurarea lui Moş Crăciun într-un sfânt, care aduce de ziua naşterii lui Iisus 

daruri copiilor, obicei care se suprapune cu amintirea darurilor pe care, după legenda evanghelică, 

le aduceau regii-magi, în staul noului Mesia. Cântecele de bucurie adresate de slugile lui Crăciun  

s-au transformat în colinde. 

Tradiţionala sărbătoare a Crăciunului nu este o singura zi ci o perioada mai lungă, 

începând de la 24 decembrie şi ţinând până la 6 ianuarie. Acesta includea şi noaptea de Anul Nou, 

mărind astfel valoarea festivă a Crăciunului.  

 

 

                                                               
Lumânările, flacăra: vara, 

căldura, 
paradisul, 
sfârşitul 
întunericului, 
Hanuka 
evreilor  

Pomul: viaţa eternă, copacul din 
Paradis, simbol păgân  

Merele: mărul din Eden  
Moş Crăciun: Sfântul Nicolae, 

zeitate păgână 
Darurile: obiceiuri (românii, 

păgânii de peste tot)  
Vâscul: pace, sărutare  

 



 

 
13 Revistă trimestrială editată de elevii şcolii   

                              

 

 

 

 

 
 

Aseară pe-nserate 
 
Aseară pe-nserate 
Fecioara Maria 
În Viflaim cetate 
Călătorind sosea. 
 
Şi fiind obosită 
Sălaş îşi căuta, 
Şi-n Viflaimul mare 
Nimenea n-o primea. 
 
Atunci Sfânta Fecioară 
Din Viflaim ieşea, 
Şi-n câmp intr-o poiată, 
Acolo s-aşeza. 
 
Şi între dobitoace 
Pe fânul cel uscat 
Născut-a Preacurata 
Un mare împărat. 
 
 

Fiul începe-a plânge 
Maria-l mângâia 
O, nu plânge Iisuse 
Că tu cunoşti lumea 
 
Că lumea asta mare 
Prin tine s-a zidit 
Prin tine şi prin Tatăl 
Şi Dumnezeu cel Sfânt. 
 
S-aude glas spre seară, 
Al clopotelor cânt, 
Că vine,vine iară 
Iisus pe-acest pământ. 
 
El vine-n haina albă 
De îngeraşi purtat 
Să spele lumea-ntreagă 
De rău şi de păcat. 
 
De-atunci în orice casă 
S-aud colindători, 
Colinda lor duioasă  
Răsună până-n zori    bis 
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Eleva Ţălnar Ioana Maria din clasa a XI-a A a câştigat  

Premiul II la concursul de eseuri "EU şi EUROPA" organizat de Instituţia Prefectului Judeţului 

Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale.   

 

 

 

   În data de 30.11.2007 a avut loc concursul de religie cu tema "30 noiembrie - 

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" între elevii claselor a V-a şi a VI-a, concurs organizat de 

doamna profesoară de religie Filimon Mariana. Câştigătorii concursului sunt: Locul I - INCEU 

ALEXANDRA SIMINA, locul II - BEC MARIAN, locul III - SZEKELY ALEXANDRA.  

 

 

 

Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, în şcoala 

noastră, a avut loc joi 29 noiembrie 2007 după orele de curs 

printr-un program pregătit de elevii claselor V-XIII  

sub îndrumarea profesorilor: Jurju Mariana, Opriş Silviu, 

Filimon Mariana. Au fost prezentate referate, poezii şi cântece 

patriotice şi s-a desfăşurat un concurs de istorie pe tema Unirii 

de la 1 decembrie 1918. La evenimente au participat elevii şi 

profesorii şcolii.  
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Miercuri 28.11.2007 a avut loc o acţiune în cadrul proiectului "LEGEA TREBUIE 

RESPECTATĂ?" în parteneriat cu Serviciul de Intervenţie Psihosocială din cadrul Penitenciarului 

de Maximă Siguranţă Aiud. Elevilor le-au fost prezentate cazuri de delincvenţă juvenilă şi 

consecinţele care apar atunci când legea este încălcată, ce înseamnă privarea de libertate şi cât de 

uşor anturajul nepotrivit duce la greşeli care le pot marca cea mai frumoasă perioadă a vieţii: 

ADOLESCENŢA.  

În data de 28.11.2007 s-a desfăşurat activitatea 

"STOP VIOLENŢEI" în cadrul Săptămânii ANTI-VIOLENŢA la 

AIUD, în care elevii ciclului liceal au prezentat materiale tematice 

(referate, desene, afişe) expuse în holul şcolii. Activitatea a fost 

coordonată de prof. Demeny Ida.  

 

 

 

  

În data de 18.10.2007 a avut loc, la discoteca HIGH 

LIFE, BALUL BOBOCILOR organizat de elevii claselor a 

XII-a şi a XIII-a. La concursul de MISS şi MISTER BOBOC 

câştigători au fost elevii Cristea Roxana Diana şi Lazăr Raul 

din clasa a IX-a A.  
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Primul fulg 

 

Mă simt cuprinsă de o puternică încântare deoarece azi am zărit primul fulg de nea din acest an care, cu 

multă delicateţe s-a desprins din înaltul cerului şi s-a aşezat timid în faţa mea. Era mare, pufos şi avea o formă 

nemaivăzută. După câteva secunde am observat alţi fulgi ce au inundat pământul acoperind lumea cu  o plapumă 

albă. Totul a devenit imaculat: acoperişurile caselor, copacii părăsiţi de frunze, absolut totul.   

Curioasă din fire, am hotărât să părăsesc locuinţa caldă  şi am ieşit să savurez aroma momentului şi să 

surprind bucuriile iernii. Când am ajuns afară am  rămas uimită pentru că nu mai era nimeni în jurul meu, iar 

indignată la culme am început să mă întreb: „Unde sunt cu toţii?” ,dar cineva mi-a răspuns: „Nu e nimeni aici, doar 

tu, eu şi ceilalţi fulgi de nea”. Mă uitam cine vorbeşte deoarece nu vedeam pe nimeni şi chiar m-am speriat. Am auzit 

acea voce din nou spunându-mi: „Uită-te jos, sunt eu primul fulg!” Nu-mi venea să cred că un fulg de nea putea 

vorbi. Atunci mi-a spus că primului fulg din an Crăiasa zăpezii îi dă darul de a vorbi. L-am întrebat cine este această 

crăiasă, iar el mi-a răspuns că ea este creatoarea lor, a tuturor fulgilor şi chiar dacă este din gheaţă este o persoană 

bună.  

Fără să-mi dau seama timpul a trecut repede şi la fel de repede a crescut şi stratul zăpezii care îmi ajunse 

până la gât, îmi îngheţase tot corpul şi totuşi nu-mi era frig, dar eu simţeam că mă pierd printre fulgi, simţeam că mă 

sufoc... Dar dintr-o dată aud un sunet familiar, era de fapt ceasul meu care mă anunţă în fiecare dimineaţă că trebuie 

să merg la şcoală. Deschid ochii şi îmi dau seama că totul a fost un vis şi totuşi când mă uit pe fereastră afară 

pământul era alb deoarece era prima ninsoare din an. Acum nu mai eram aşa de sigură că totul a fost un vis 

deoarece părea real, chiar şi acel fulg care vorbea... 

Oricum, vis sau realitate, nu mai contează, a fost splendid!   

LEPĂDATU  BIANCA 

Clasa a IX-a 

OO  zzii  ddee  iiaarrnnăă  

 

SSooaarreellee  şşii--aa  rriissiippiitt  ccăălldduurraa  ppee  ccuullmmiillee  ddeeppăărrttăărriilloorr,,  iiaarr  ffrriigguull  şşii--aa  îînnttiinnss  bbrraaţţeellee  

ppee  ttăărrââmmuull  îînn  ccaarree  îîmmii  aaşştteerrnn  ppaaşşiiii......  ZZiillee  mmaaii  ssccuurrttee,,  zzăăppeezzii  ppuuffooaassee  şşii  ssooaarree  ttiimmiidd,,  ttooaattee  

aacceesstteeaa  ccoommppuunn  ttaabblloouull  sspplleennddiidd  aall  cclliippeelloorr  ddee  iiaarrnnăă......  FFuullggii  ffeerrmmeeccăăttoorrii  ddaannsseeaazzăă  ppee  

rriinngguull  vviisseelloorr  ooppttiimmiissttee  ddeeccllaannşşaattee  ddee  nneevvooiiaa    ddee  aa  ggăăssii  ffrruummuusseeţţee  şşii  ccăălldduurrăă  îînn  uunniivveerrss..  

EE  mmiinnuunnaatt  ssăă  ssttaaii  llaa  ggeeaamm  şşii  ssăă  ssaavvuurreezzii  aarroommaa  uunneeii  nnooppţţii  aaddâânnccii  ddee  iiaarrnnăă  îînn  

ccaarree  lliinniişştteeaa  ttoottaallăă  nnuu  ppooaattee  ffii  ttuullbbuurraattăă  ddee  nniiccii  oo  ddoorriinnţţăă,,  ddee  nniiccii  oo  aaşştteeppttaarree......  

PPrriivveesscc  îînn  ttrreeccuutt  şşii  vvăădd  oo  iiaarrnnăă  mmiinnuunnaattăă  ccuu  zzăăppaaddăă,,  ffrriigg  şşii  ttăăcceerree......  ZZăărreesscc  oo  ffeettiiţţăă  ttrriissttăă,,  ttăăccuuttăă,,  aabbsseennttăă......  

MMăă  dduucc  pprriinn  vvaalluurrii  ddee  pprroommoorrooaaccăă  llaa  eeaa  şşii  oo  îînnttrreebb  ccuumm  ssee  ssiimmttee..  CCuu  vvoocceeaa  ssttăăppâânniittăă  ddee  tteeaammăă  şşii  eemmooţţiiee  îîmmii  

rrăăssppuunnddee::  „„SSuunntt  bbiinnee,,  ddooaarr  ccăă  sspplleennddooaarreeaa  zzăăppeezziiii  îîmmii  ttrreezzeeşşttee  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  mmeellaannccoolliiee..  MMăă  ddooaarree  ggâânndduull  ccăă  îînnttrr--

oo  zzii  aacceesstt  ttaabblloouu  ddee  bbaassmm  vvaa  ddiissppăărreeaa......AAllbbuull  ssee  vvaa  şştteerrggee......TToottuull  ssee  vvaa  ttrraannssffoorrmmaa””..  AAmm  zzââmmbbiitt......  II--aamm  ssppuuss  ccăă  vviiaaţţaa  

îînnsseeaammnnăă  ccuurrggeerree,,  lluummeeaa  ssuuppoorrttăă  ttrraannssffoorrmmaarree,,  ttoottuull  ssee  sscchhiimmbbăă......  ttoottuull  ssee  şştteerrggee  îînnttrr--oo  zzii!!  ŞŞii  ccee  ddaaccăă??  LLaa  aannuull  vvoorr  

ccăăddeeaa  aallţţii  ffuullggii,,  vvoomm  vveeddeeaa  oo  aallttăă  zzăăppaaddăă,,  vvoomm  ccuunnooaaşşttee  oo  aallttăă  iiaarrnnăă......  TToott  ccee  ppiieerrddeemm  aaccuumm  vvoomm  rreeggăăssii  îînn  vviiiittoorr  mmaaii  

mmiinnuunnaatt,,  mmaaii  îînnccâânnttăăttoorr......  FFeettiiţţaa  mm--aa  pprriivviitt  ccuu  oocchhii  ccuurriiooşşii,,  mmii--aa  aarruunnccaatt  uunn  zzââmmbbeett  rreeccuunnoossccăăttoorr  şşii  ss--aa  îînnddeeppăărrttaatt  

ffeerriicciittăă  ddee  mmiinnee......    

AAuu  ttrreeccuutt  aattââţţiiaa  aannii  ddee  ccâânndd  aamm  ccuunnoossccuutt--oo......  AAşş  vvrreeaa  ss--oo  rreeîînnttââllnneesscc  şşii  ss--oo  îînnttrreebb  ddaaccăă    

mmaaii  iiuubbeeşşttee  iiaarrnnaa..  

SSLLEEZZIINNGGEERR  AANNGGEELLAA  FFEELLIICCIIAA  

CCllaassaa  aa  XXllll  --  aa  
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…albul laptelui se datorează globulelor de grăsime care reflectă lumina în alb? 

…pe un kilometru pătrat de pământ uscat trăiesc mai multe insecte decât oameni pe întregul pământ? 

…petele de pastă de pix se curăţă cu alcool? 

…omul foloseşte în decursul unui an 7 kg de sare de bucătărie? 

…corpul uman conţine suficientă grăsime pentru a fabrica 7 bucăţi de săpun? 

…în 60 de ani de viaţă omul doarme, în mod obişnuit, circa 25 de ani? 

…în gura unui melc din familia gasteropodelor, se găsesc 14174 de dinţi? 

…osul coapsei numit femur, poate suporta o greutate de 1000 kg? 

…un miliard de secunde înseamnă 31,7 ani? 

…omul clipeşte o dată la 10 secunde? O clipire durează o treime de secundă. Asta înseamnă că în timpul 

unei zile din 12 ore clipim 25 de minute. Copii clipesc doar  de la vârsta de 6 ani. 

…obiectele din aluminiu capătă luciu dacă sunt spălate cu o soluţie de borax 2,5% în care s-au introdus şi 

câteva picături de amoniac? 

…inul, cânepa, bumbacul au la bază molecule de celuloză? 

…lacrimile au acţiune bacteroidă? Microbii aflaţi într-un tub de cultură, în contact cu câteva lacrimi sunt 

omorâţi sau anihilaţi. 

…diamantele sintetice se pot obţine din grafit? Acestea nu au indicele de refracţie al diamantelor naturale, 

de aceea nu se utilizează pentru confecţionarea bijuteriilor. 

…o carte cu un miliard de pagini ar cântări 1500 tone, grosimea ei ar fi de 50 km, iar pentru a putea fi 

citită ar fi nevoie de 30000 de oameni? 

 

 
 

 

ALIBI- modul legal de a dovedi că un om nu se afla într-un loc în care, desigur, se află 

AUTOPSIE- ultima indiscreţie a medicului 

BIBLIOFILIE- arta de a nu citi cărţi, deoarece sunt prea frumoase 

CÂINE- lup sentimental 

CELEBRITATE- privilegiul de a fi cunoscut de oameni pe care nu îi cunoşti 

CINIC- un om care cunoaşte preţul oricărui lucru, dar  nu şi valoarea lui 

MUZICA- speranţă sonoră 

NIMIC- extensia a ceea ce cunoaştem 

SECRET- ceva ce li se spune tuturor, dar pe şoptite 

TURIST- vagabond pe bani
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- poezia “umbra lui Mircea” ne prezintă un dialog între două personaje, dintre care 

unul tace 

- gunoaiele date pe apă provoacă ceva grav peştilor şi la oraşe, oamenilor 

- microscopul este un fel de ochi al ochiului nostru 

- estuarul este o pâlnie care se bagă ape pe gura unui rău ca sa se lărgească 

- Eminescu s-a născut în comuna din Paris 

- verbul este o rostire care se mişcă 

- eu nu am copiat tema, am transcris-o 

- plămânii se află în cavitatea bucală 

- “Somnoroase păsărele” este o nuvelă scrisă de Mihai Eminescu 

- Luceafărul povesteşte întâmplările întâmplate de el 

 
 

 

 

 

 

 
 

- dacă nu tăceţi vă bat pe toţi, de la A la Z sau vă iau după catalog 

- daca vrei sa faci pe prostul, treci în locul meu 

- nu are rost să vă trag atenţia cu informaţii care nu v-ar face atenţi 

- dacă eşti obraznic, uit că vroiam să-ţi pun nouă şi o să-ţi scad un punct de nu mai ieşi 

din cinci 

- dacă terminaţi de scris, puneţi mâinile pe bancă şi plecaţi afară 

- lecţia asta am scris-o oral 

- puteţi să încetaţi mai încet? 

- ştiţi că de acum se face a noua la şcoala? 

- dacă picaţi la olimpiadă ne vedem la vară 

- interesantă compunere! Tu sau mămică ta te-au ajutat? 
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1. La gradina zoologică, un copil se opreşte în fata coliviei unui papagal: 

    - Ei, ia spune, nu cumva vorbeşti?zise copilul. 

    - O, nu!vine răspunsul. Dar tu zbori? 

 

2. - Tati, mă duci la gradina zoologică? 

    - Nu puişor, pentru ca ştii bine ca ţi-e frică de lei 

    - Nu-mi mai este. Am auzit la radio ca leul nu mai are nici o putere. 

 

3. Profesoara: Nu ţi-e ruşine, Tică? Copiezi aici, în prima bancă, sub nasul meu?! 

 Tică:Vă rog să mă scuzaţi, domnişoara profesoară. Îmi permiteţi să mă mut mai în spate? 

 

4. - Ascultă fiule, la vârsta ta George Washington era premierul clasei! 

    - E adevărat, tată, dar la vârsta ta, Washington era preşedintele S.U.A. 

 

5.  La şcoală, profesoara îl întreabă pe Ionel: 

   - Poţi să îmi spui viitorul de la prezentul verbului “eu fur”? 

   - Desigur: “eu voi intra în puşcărie” 

 

6.- Georgele, îţi mai pun trei întrebări. Dacă nu ştii, vei lua nota trei! 

   - Doamna profesoară, nu s-ar putea să-mi puneţi opt întrebări? 

 

7.- Ce mai e nou pe la şcoală? Îşi întreabă un părinte copilul. 

   - Mi-am prelungit contractul pentru clasa a V-a pe încă un an, zise copilul. 

 

8.- Domnule director, asistenta dumneavoastră m-a trimis la dracu’!!! 

   - Atunci de ce-aţi venit la mine? 

 

9. Între două vecine: 

    - Ce a făcut Georgel la examenul de istorie? 

    - N-a făcut prea bine, dar nu e vina lui. I s-au pus întrebări despre lucruri care s-au  întâmplat    

înainte de a se naşte el, sărăcuţul! 

 

10.- Am auzit că luna are sfârşitul aproape. 

     - Dar de unde ştii? 

     - A scris în ziar că intră în ultima fază. 
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EELLEEVVII::  

OOccnneeaann  IIuulliiaa    ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  AA  

DDâârrllooşşaann  IIooaannaa  ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  AA  

MMaaiieerr  OOaannaa  LLuummiinniiţţaa  ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  AA  

TTrruuţţăă  CCllaauuddiiaa      ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  AA  

BBooggddaann  RRooxxaannaa    ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  AA  

SSttaann  AAnnaa  MMaarriiaa    ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  AA  

DDaammşşaa  CCăăttăălliinn      ccllaassaa  aa  XXIIIIII--aa  BB  

LLeeppăăddaattuu  BBiiaannccaa    ccllaassaa  aa  IIXX--aa  AA  

SSmmoocchhiinnăă  MMiirreell    ccllaassaa  aa  XXIIII--aa  AA  

  

PROFESORI COORDONATORI: 

   FILIMON DANA 

   TOCACIU CAMELIA 

   MAN AURICA 
 
 

                             

  
CCOOLLEECCTTIIVVUULL  DDEE  RREEDDAACCŢŢIIEE 



 

 
GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL     
”ALEXANDRU BORZA”          
      

                                   

str. Vasile Lucaciu, nr. 42  
loc. Ciumbrud 

jud. Alba 

                            Vă invităm să vizitaţi site-ul web al şcolii   
www.aiud.ro/ciumbrud 


