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Mereu vesel  şi cu zâmbetul pe 

buze… aşa ni-l amintim cu toţii.  
 

A fost alături de noi la multe 

activităţi  extraşcolare, dăruindu-se trup 

şi suflet în tot ceea ce făcea. A făcut parte 

din formaţia de dansuri populare a şcolii, 

unde ne însufleţea cu energia lui.  

Avea o bună dispoziţie de invidiat  

şi o vorbă bună pentru fiecare. 

Era imposibil să nu îţi placă 
zâmbetul  lui, care te făcea să crezi că 
există fericire dincolo de orice.  

 

 Ne e greu să vorbim la trecut de el, 

dar suntem siguri că de acolo de sus, 

dintre îngeri, ne priveşte şi ne  surâde cu 

acel zâmbet al lui, de neuitat… 

 

NU TE VOM UITA NICIODATĂ 
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Această pagină a fost creată în memoria fostului nostru coleg  Sică.       
 

La ceasul nopţilor târzii 

Tu vei fi departe 

Va mai trece înc-o zi 

Poate şi o noapte 

De priveai în ochii mei… 

Misterul umbrei tale 

Poate că înţelegeai 

Singura mea cale 

 

Lasă timpul ce-a trecut 

Nu uita de mine 

Ştii că ziua ce a fost 

A fost şi nu mai vine 

E foarte simplu să greşeşti 

Ce pot face acum? 

Departe acolo unde eşti, 

Vreau atât să-ţi spun 

 

Să te gândeşti din când în când la mine 

Nu te voi uita 

Mă voi găndi şi eu mereu la tine 

Prins de vraja ta... 

 

 

Poate că stelele sunt de fapt nişte 

ferestre,  

Prin care cei dragi, 

Ajunşi acolo sus, 

Ne trimit lumină, 

Ca să ştim că sunt fericiţi. 
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Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine care 
sărbătoreşte evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, 
considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creştine, în a treia zi dupa răstignirea Sa din 
Vinerea Mare.  

Data de început a Paştelui marcheaza începutul anului ecleziastic creştin. Există 
unele culte creştine care nu sărbătoresc Paştele. Masa de Paste la romăni, este una din 
cele mai bogate din tot anul, plină de tradiţii. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O primă legendă ar fi că prezenţa iepuraşului în 
tradiţia pascală se datorează reminiscentelor ritualurilor 
păgâne şi diviniţătilor venerate în vremuri îndepărtate. 
Simpaticul animal fiind atunci, ca şi astăzi, un evident 
simbol al fertilităţii.  

O veche legendă nordică spune că zeiţa Eostre a 
găsit într-o iarnă o pasare rănită pe câmp. Pentru a o 
salva de la moarte, zeiţa a transformat-o într-o 
iepuroaică aceasta pâstrând însă capacitatea de a 
depune ouă. Pentru a-i mulţumi binefăcătoarei sale, 
iepuroaica decora ouăle făcute şi i le dăruia zeiţei.  

Mâncarea tradiţională este carnea de miel pregătită 
după mai multe reţete specifice. Mielul este simbolul lui 
Hristos. Mielul de Paşte a fost o 'Jertfă' care a îndeplinit rolul 
de substitut pentru întâiul născut, această jertfă arată moartea 
lui Hristos ca substitut al morţii credinciosului. Pavel îl 
numeşte, în mod explicit, pe Hristos Mielul nostru de Paşte 
care a fost jertfit pentru noi. 

 

Această legendă se mai pastrează vie în rândurile comunităţii olandeze din 
Pennsylvania, unde copiii aşteaptă de Paşte iepuraşul care face un cuib plin de ouă colorate. 
Din această legendă s-a născut şi tradiţia ca iepuraşul să aducă daruri copiilor. 
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O legendă ne spune că după răstignire, în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, Pilat, invitat la 
un ospăţ dat în cinstea lui de mai-marii evreilor, 
îngândurat ţinea un ou in mână. Tocmai în acel 
moment, un centurion năvăli în sală, strigând 
înspăimântat: 'Hristos a înviat!'. Sceptic, Pilat a 
replicat: 'O sa învie, cănd se va înroşii oul acesta'. 
Şi oul s-a inroşit pe dată. Minunea l-a facut pe 
roman să scape oul din mână. De atunci, se zice, 
a rămas obiceiul ciocnirii ouălor roşii. De fapt, este 
vorba de substituirea simbolică a sacrificiului prin 
lovirea ouălor în cap.  

 Mai glasuieşte legenda că, in dimineaţa Duminicii după înviere o frumoasă copilă, cu 
poala plină de ouă, mergea către piaţa din Ierusalim pentru a le vinde. Întâlnindu-se pe drum 
cu un tănăr evreu de viţă nobilă impresionat de vestea pe care o aflase, îi spune, în loc de 
bună ziua, 'Hristos a înviat !'. De atunci a rămas obiceiul că oamenii să se salute la înviere 
cu aceste vorbe. Din marţea Săptămânii Mari, dar mai ales în zilele de joi, vineri şi sâmbătă 
în toate gospodăriile se vopsesc ouăle roşii de Paşte. Iar în Duminica Paştelui trebuie să te 
speli cu apa în care se afla un ou roşu şi căteva monezi. Oul roşu semnifică sănătatea, iar 
banii bogăţia. La masă se ciocnesc ouăle roşii. 
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În cadrul evenimentului „Zilele Municipale ale Energiei Inteligente” organizat de 
Primăria Municipiului Aiud, şcoala noastră s-a prezentat cu proiectul “Primii paşi spre 
ECO-ŞCOALĂ” 

 “Într-o lume în care resursele 
naturale se diminuează, avem nevoie de 
generaţii capabile să rezolve problemele 
de mediu.   

Proiectul urmăreşte transformarea 
comportamentelor cotidiene ale elevilor în 
stiluri de viaţă economice, ecologice, 
sănătoase şi durabile prin întreţinerea 
unui ambient curat, responsabilizarea 
pentru prevenirea poluării şi gestionarea 
corectă a resurselor fără a periclita 
echilibrul mediului şi sănătatea 
comunităţii.” 

Evenimentul desfăşurat in data de 
3.03.2012 au participat peste 500 de elevi, 
printr-e care şi colegii noştri . Elevii şi-au croit 
vestimentaţii ECO, din materiale reciclabile. 
Tineri cuprinşi în 42 de grupe de la 18 licee 
din judeţul Alba au defilat pe scena 
amenajată în incinta centrului comercial. 
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În perioada 2-6 aprilie 2012 numită “Şcoala Altfel” s-au desfaşurat în şcoala 
noastră mai multe activitaţii printre care: vizită de studiu la Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, ecologizarea în parcul şcolii, vizionare 
de filme educative, decoraţiuni pascale, simularea incendiului cu evacuarea elevilor din 
şcoală şi realizarea actualului număr al revistei ADOLECSCENŢA. 

 

Elevii claselor IX-XII, îndrumaţi de 
profesorii organizatori ai acestei activităţi, au 
participat la actiuni de curăţenie, întreţinere şi 
amenajare a parcului şcolii. 

În cadrul acestei 
activităţi elevii implicaţi au 
creat şi realizat  decoraţiuni 
pascale: ouă încondeiate, 
felicitări, desene şi o expoziţie 
cu tema „Mâini dibace…”  
coordonaţi de profesorii 
organizatori. 

 

În data de 04.04.2012 
elevii împreună cu diriginţii 
fiecărei clase au participat la 
un exerciţiu de simulare de 
incendiu, coordonaţi de 
domnul Socaciu Andrei. 

Elevii au învăţat să 
folosească un stingător 
utilizat pentru stingerea unui 
început de incendiu. 
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       Gri 
 
Cu jale plânge cerul, 
doar  tunete se aud 
cu jale plâng şi eu, 
n-am zâmbit nicicând. 
 
Plină de melancolie, 
În lumea mea fără culoare 
Aştept să învie  
O rază de soare. 
 
Încet, întunecata noapte vine, 
eu, gândind la tine, 
tresar nedumerită. 
Sub masca ta de demon, 
Cu miros amar de sânge 
Se ascunde-un înger. 
 
Mă miri 
şi-ncep să râd, 
eşti lângă mine. 
Nu te văd dar te aud, 
în ecoul slab din cimitir  
lângă un mormânt cu crini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destin        Destin        Destin        Destin         
 
Soarele adoarme                              
noaptea rece mă învăluie 
mi-aş da viaţa, pentru un vis. 
Rămân cu dorinţa,  
de-a mă pierde în timp 
         …şi-n vânt. 
Mâine… 
Alt început, 
alt drum de urmat, 
promisiuni, inimi întunecate, 
frică de amintiri. 
Întotdeauna va fi la fel            

Înainte de miezul nopţii 
 
O noapte de mister plină, 
   gânduri, 
   are mă inspiră. 
Dar singură, 
   cu o vioară si o carte, 
   fericirea mea,  
   e departe… 
Sumbră noapte! 
Doar o privire blândă  
    zăresc… 
De aş putea să o pictez,  
    să nu o uit. 
 

Noapte 
 
E o linişte apăsătoare… 
        Plouă… E târziu… 
Văd doar cum tot mai mulţi, 
          Nu ştiu să iubească. 
Toţi fug de suferinţă 
         Au sufletu-ngheţat. 
Doar o rază de lumină, ar putea 
                        desface vraja. 
  Dar e întuneric. 
Întunericul e un sfârşit… 
          E sfârşitul iubirii! 
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Fizician, inventator, profesor la Universitatea din Iaşi, 
membru al Academiei Române, a fost fondatorul 
învăţământului electrotehnic din România. A inventat 
dielectrina şi a construit electroscopul care-i poartă numele. 

(1865 -1954) 

Fost domn al Moldovei, savant de cultură enciclopedică, 
pionier al chimiei şi un precursor al filozofiei materialiste 
româneşti. Cele mai vechi lucrări în domeniul chimiei sunt printre 
altele şi „Physices universalis doctrina et christiannae”, 
„Encomium in autore met virtutem doctrinae ejus”. El nu este 
cercetător iar lucrările sale nu sunt originale. 

(1673-1723) 

Şi-a luat diploma în chimie la Universitatea din Berlin, 
iar în 1887 şi-a susţinut doctoratul cu celebrul chimist  A.W. 
Hofmann. În  timpul pregătirii tezei, Edeleanu a descoperit 
fenilizopropilamina, cunoscută  astăzi  sub numele de 
benzendrina  – folosită în medicină ca stimulent al sistemului 
nervos. Revenit în ţara, Edeleanu  inventează,  în 1908, 
procedeul de rafinare cu bioxid de sulf lichid, numit şi 
“procedeul  Edeleanu”. Această  tehnică  permite  extragerea   
şi rafinarea selective a hidrocarburilor  aromatice (bezen,  
toulen, xilen  etc.) din  ţiţei. “Procedeul  Edeleanu” a fost, 
ulterior, adoptat la scară mondială.  

(1862-1941) 
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...cele 7 minuni ale lumii sunt: Piramida lui Kheops, Grădinile suspendate ale Semiramidei din 
Babilion, Statuia lui Zeus din Olympia, Templul zeiţei Artemis din Efes, Colosul din Rhodos, Farul 
din Alexandria, Mausoleul din Halicarnas? Dintre acestea, în prezent, nu mai există decât Piramida 
lui Kheops. 

…Sf. Valentin (Ziua îndrăgostiţilor) datează din timpul Imperiului Roman, când era o sărbătoare în 
cinstea Iunonei, soţia lui Jupiter? În data de 15 începeau Lupercaliile. In data de 14 februarie, numele 
fetelor erau scrise pe bileţele, fiecare băiat trăgea un bileţel şi astfel băiatul şi fata al cărei numele îl 
trăsese constituiau o pereche pe perioada Lupercaliilor. 

…un adult are mai puţine oase decât un bebeluş? La naştere un copil are 350 de oase în corp; cu 
timpul când devine adult numărul oaselor scade la 206. 

…furnicile nu dorm niciodată? 

...furnica poate ridica de 50 de ori propria greutate, poate trage de 30 de ori propria greutate şi 
întotdeauna cade pe partea dreaptă? 

…puricele poate sări de peste 50 de ori lungimea trupului sau? Este ca şi cum un om ar sări peste un 
teren de fotbal. 

…ochiul struţului este mai mare decât creierul său? 

…steaua de mare nu are creier? 

…în 24 de ore, plămânii sunt traversaţi de 10 000 de litri de aer şi de 800 de litri de sânge? 

….un om respiră cam 174 milioane de litri de aer de-a lungul vieţii? 

…de-a lungul vieţii, omul se hrăneşte circa 4ani? 

…pe parcursul unei vieţi de 70 de ani, inima unui om bate de 3 miliarde de ori? 

…unghiile cresc în medie cu 0,5 mm pe săptămână? 

…omul clipeşte odată sau de două ori la 10 secunde, deci de 93.000 
de ori în 24 de ore? 

…peştii nu au pleoape, ei dorm cu ochii deschişi? 

…Albert Einsten a început sa vorbească la vârsta de 6 ani? 

…atunci când omul strănută i se opreşte inima pentru o 
milisecundă? 
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Buletin meteo… 
Ungaria - cer senin… 
Bulgaria - cer noros… 
România – cer…mâncare… 
 
De câte ori cântă cocoşul dimineaţa? 
O singură dată, dar mai multe versuri… 
 
Doi copii numără o bilă… 
Care numără mai multe? 
 

 
Când prinde trabantul viteză maximă? 
În cădere liberă… 
 
Oşteni pe cai… 
Nu avem cai Măria-Ta…  
Atunci pe curând… 
 
Ce este o linie albă în deşert? 
                     …o aţă albă… 
Ce este o linie neagră în deşert? 
                    …umbra aţei… 

 
 
 
 
 

Culmea tenisului… Să joci tenis cu o rachetă nucleară. 

Culmea ghinionului… Să faci pe prostul şi să rămâi aşa. 

Culmea proştilor… Să îi întrebi pe francezi dacă le place brânza. 

Culmea ceasului deşteptător… Să sune ocupat. 

Culmea somnului… Să dormi într-una. 

Culmea cruzimii… Sa-ţi omori timpul. 

Culmea melancoliei… Să cazi pe gânduri şi să-ţi spargi capul. 

Culmea unui cuţit de bucătări... Să taie pofta de mâncare, mesenilor. 

Culmea lăcomiei… Sa mănânci bătaie şi să nu te saturi! 

Culmea orei exacte… Să pui ceasul după radio şi să-l uiţi acolo. 



 
 
 
 
 

Vă invităm să vizitaţi site-ul web al şcolii   

                                               www.aiud.ro/ciumbrud 

 
GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL     
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