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• Proiectul cu titlul "Specialialişti europeni în producerea şi 
vânzarea de produse alimentare" al cărui beneficiar a fost 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU 
BORZA" CIUMBRUD a avut drept grup țintă 17 elevi, un 
profesor însotitor și unul monitor. Elevii au fost selectaţi 
din clasa a XI-a, învățământul liceal, filiera tehnologică, 
profil: SERVICII, domeniul: COMERT, calificarea 
"Tehnician în activități de comert".  

• Elevii au parcurs un stagiu de formare profesională de 3 
saptămâni, în două fluxuri - 22.04.2013-12.05.2013 și 
respectiv 03.06.2013-23.06.2013, în cadrul organizației de 
primire  Panaderia Hermanos Espigares S.L. SPANIA, 
localitatea GRANADA. Organizația intermediară din 
proiect a fost MEP Europroject Granada. Cele 90 de ore ale 
stagiului de formare profesională au fost parte componentă 
a activităţilor practice prevăzute de programa şcolară de 
clasa a XI pentru modulul „Protecţia consumatorilor şi a 

mediului". 

 

           PROGRAM LEONARDO DA VINCI  

LLP-LdV/IVT/2012/RO/357 

 

Pentru cei 17 elevi, participarea la stagiul de 
formare profesională a fost o experință profesională și 
umană complexă, în condițiile în care, pentru majoritatea 
elevilor a fost primul contact cu un nou spațiu cultural 
european și prima experiență de stagiu de pregătire 
practică într-o întreprindere reală. 

Astfel din punct de vedere profesional au dobândit 
cunoștințe și competențe în domeniul aplicării și 
respectării drepturilor consumatorilor de produse și 
servicii, utilizarea  mijloacelor şi tehnicilor de informare 
a consumatorilor, prezentarea cuplului produs-ambalaj în 
relație cu cerințele protecției consumatorilor și protecția 
mediului, au efectuat operațiuni specifice funcționării 
unei unități de industrie alimentară și comerț: receptia 
produselor, sortarea si expunerea acestora, etichetarea și 
ambalarea dar și participarea la procesul de vânzare și 
relaționarea cu clienții.  
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Clasa 
Număr 
clase 

aprobate 
Profilul 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 

Calificarea  
profesională / nivel 

IX 
liceu zi 
rută directă 

1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 
nivel 3  
Tehnician veterinar  

IX 
liceu zi 
rută directă 

1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 
nivel 3  
Tehnician horticultor  

IX 
Învățământ 
profesional de 3 ani 

1 - Comerț Comerciant-vânzător  

IX 
liceu seral 
rută directă 

1 Tehnic Mecanică  
nivel 3  
 Tehnician transporturi  

XII 
liceu seral 
rută progresivă 

1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 
nivel 3  
 Tehnician în agricultură 

XII 
liceu seral 
rută progresivă 

1 Servicii Comerţ 
nivel 3  
Tehnician în activităţi de 
comerţ 

An I  
Şcoală postliceală 1 - Comerţ 

nivel 3 avansat  
Asistent manager 

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2014-2015 
 

„„SSPPEECCIIAALLIIŞŞTTII  EEUURROOPPEENNII  ÎÎNN  PPRROODDUUCCŢŢIIAA  ŞŞII  VVÂÂNNZZAARREEAA    
DDEE    PPRROODDUUSSEE  AALLIIMMEENNTTAARREE””  

Munca în echipă a contribuit la dezvoltarea personală, la 
îmbunătățirea comunicării dintre elevi, dar și dintre elevi și profesorii 
însoțitori și personalul angajat. 

Cooperarea în cadrul echipei a determinat schimbări 
comportamentale pozitive, responsabilizarea față de sarcinile de lucru 
atribuite și schimbarea atitudinii acestora față de muncă, lucru apreciat 
și remarcat de către tutorii de stagiu. 
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Nu suntem noi olimpici naționali 

sau internaționali la mate sau la sau 
info, dar un lucru nu poate fi contestat 
de nimeni: suntem MARI sportivi. Și 
asta se vede. Fie că e vorba de atletism 
(tetratlon fete/ băieți - gimnaziu, 
pentatlon băieți-liceu, cros fete/băieți 
sau handbal) la fiecare concurs la care 
am participat, am obținut locuri 
fruntașe.  

Am ocupat locul I la nivel de 
localitate, rar locul II și am izbutit să 
fim în top 5 la nivel de județ. Mai mult 
chiar, echipa noastră de handbal, 
clasată pe locul V la nivel județean, are 
un parteneriat sportiv de colaborare cu 
Liceul Militar din Alba Iulia.  
 

 
Dintre colegii care ne fac mândri cu 

rezultatele lor îi amintim pe:  
• Maria Olar (clasa VIII),  
• Camelia Man (clasa VIII),  
• Paula Olar (clasa VII),  
• Claudia Popa (clasa VII),  
• Mădălina Mihăiescu (clasa VII),  
• Marcu Călin (clasa XII),  
• Raul Tătar (clasa XII),  
• Attila Vass (clasa XI),  
• Norberth Toth (clasa XI),  
• Bogdan Cheșcheș (clasa X), 
• Echipa de handbal a școlii.  

Evident,  nu putem să îi uităm pe  
d-l prof. Stanciu Nicu și pe d-na prof. 
Ioana Bozdog, cei care îi antrenează, 
încurajează și îi susțin, ajutându-i să-și 
depășească limitele, fiindu-le mereu 
aproape.  
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� cei care încearcă mereu să planteze resturi de tutun prin parcul școlii, dar nu răsare în urma lor 
decât mizeria; 

� cei cărora nu le sună ceasul dimineața, dar alarma de plecare acasă le este foarte devreme; 
� cei cărora le place mai mult Facebook-ul decât tema la română; 
� cei care uită că sunt elevi, adolescenți și trăiesc viața pe repede-înainte; 
� cei care nu înțeleg că școala te formează și poate reprezenta punctul de plecare pentru o viață 

mai bună (ei aleg doar plecarea);  
� cei care jignesc, umilesc și deranjează. 

 

DAR... chiar dacă te identifici cu cei de mai sus, împreună putem crea o viață mai bună, pentru 
că nu uita ȘCOALA NOASTRĂ SUNTEM NOI! 

 

 

În egală măsură suntem mândrii: 
De cei care știu că putem învăța distrându-ne, și 

participă la piese de teatru, la serbări școlare, la activități în 
limbi străine, la concursuri școlare și extrașcolare. 

De cei care ne fac poftă (de acum și până la toamnă) cu 
recolta lor bio de pe lotul școlii. 

De cei care înțeleg ce înseamnă voluntariatul și sunt 
dispuși să participe la acțiuni pentru comunitate care, în 
colaborare cu Asociația Bunici și Nepoți au realizat produse 
hand-made pentru Târgul de Crăciun. 

De toți cei care prin acțiunile și rezultatele lor confirmă 

faptul că ȘCOALA NOASTRĂ SUNTEM NOI! 
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� CȘE are un reprezentant, prin persoana președintelui, în 
Consiliul de Administrație al școlii? 

� Președintele și/ sau vicepreședintele participă periodic la 
întâlniri la nivel județean unde sunt discutate problemele 
elevilor și sunt căutate soluții pentru acestea? 

� Consiliul Județean al Elevilor și Consiliul Național al 
Elevilor reprezintă interesele elevilor la nivel național, 
inclusiv în relația cu Inspectoratele Școlare și chiar cu 
Ministerul Educației? 

 

Consiliul Școlar al Elevilor este reprezentativ pentru voi și vă reprezintă.  
Voi ne-ați ales, noi vă susținem.  
Puteți oricând să apelați la oricare dintre noi, dacă aveți vreo problemă sau vreo întrebare 
legată de viața de licean.                                                           

 

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR: Voi i-ați ales, iar ei vă reprezintă și vă susțin: 
• Președinte CȘE: Savu Gabriel (clasa a XI-a) 
• Vicepreședinte CȘE: Băran Angelo (clasa a IX-a) 
• Secretar CȘE: Corcheș Dan George (clasa a X-a) 
• Avocatul elevilor: Popa Gabriela Ioana (clasa a X-a) 
• Concursuri școlare și extrașcolare: Toma Giulia Alexandra (clasa a IX-a) 
• Mobilitate, informare, formare și consiliere: Tat Ioan (clasa a X-a) 
• Cultură, educație, programe școlare: Măieruțiu Claudiu Teodor (clasa a IX-a) 
• Sport și programe de tineret: Vass Attila (clasa a XI-a) 
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Sâlita, sâlita, 

Cine n-a tors câlţii 

Să-i toarcă mâţii. 

Cine n-a tors fuiorul 

Să-l toarcă dihorul. 

 

De-a lungul semestrului al doilea Clubul Elevilor, în parteneriat cu CȘE și CDI (prin d-na Maria 
Oargă), a propus, și propune în continuare, vizionări de filme pe diverse teme, de la ecranizări ale 
operelor literare studiate în școală, îmbogățindu-vă cultura cinematografică românească, la filme din 
cinematografia internațională. 

Vă așteptăm în continuare în fiecare zi de vineri de la ora 14, în CDI. 

 

Clubul elevilor sau clubul Adolescența 
a luat naștere în urmă cu 7 ani și a reprezentat 
de atunci un loc în care creativitatea voastră și 
timpul liber s-au împletit, dând naștere unor 
acțiuni pline de culoare și de voie bună.   

Pe parcursul semestrului I elevii din 
clasele V-XII au participat la realizarea de 
obiecte decorative (felicitări, tablouri, 
bijuterii, globuri, etc.), care au fost apoi 
prezentate spre vânzare în cadrul Târgului de 
Crăciun organizat de Primăria Municipiului 
Aiud pe parcursul lunii decembrie. Și cu 
mândrie (a se citii modestie) putem afirma că 
am avut unul dintre cele mai frumoase, 
colorate și ingenioase standuri de la târg.  

Convingeți-vă singuri: 
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Vă propun reflecţiei următoarea tema: 
                        ,, Stresul – factor perturbator în viaţa de zi cu zi” 
 

 Se cunoaşte faptul că stresul afectează pe oricine şi la orice vârstă.  
 Să încercam să-l descifrăm şi să aflăm cât mai multe despre el pentru a şti 
 să-l învingem. 
 De multe ori răspundem cu ,,sunt stresat din cauza...”, ,,am probleme cu ...”, 
 sau ,,sunt nervos/nervoasă...”. 
 Supus zilnic la stres psihic şi fizic, individul este afectat pe termen lung.  

 Chiar dacă temporar, el poate depăşi problemele legate de viaţă, legate de şcoală, alte evenimente 
negative, consecinţele se văd mai târziu şi pot persista mult timp. Răspunsul la factorii declanşatori ai stresului, se 
materializează sub forma  diverselor probleme de sănătate fizică şi mentală, dar şi prin afectarea relaţiilor sociale, 
relaţiilor de prietenie sau colegialitate. Pot apărea tulburările psihosomatice (de exemplu depresii atât la adulţi cât şi 
la copii, fobii şcolare şi sociale, ticuri nervoase, ulcer, gastrită, hipertensiunea arterială, astmul bronşic, cardiopatia 
ischemică, afecţiuni dermatologice etc.) ca efect al factorilor stresori psihici. Aceste tulburări persistă atâta timp cât 
evenimentele declanşatoare există, nefiind identificate şi eliminate. Mai precis, emoţiile pun stăpânire pe corp şi-l 
afectează în diverse moduri. Tulburările dezvoltate pe seama stresului diferă de la individ la individ, fiindcă fiecare 
dintre noi ştim să ne gestionăm emoţiile diferit, ne autocontrolăm diferit, dezvoltând mecanisme de autoapărare 
individuale.  

Neidentificate la timp, printr-un ajutor specializat acordat de un specialist (psiholog) şi acumularea tuturor 
tipurilor de stres, a traumelor psihice importante, pot duce la fragilizarea imunităţii şi rezistenţei organismului uman, 
astfel încât se produc modificări şi accentuări ale diferitelor trasături de personalitate, apariţia unui comportament 
agresiv, necontrolabil verbal sau fizic, iritabilitate şi nervozitate permanentă. În plan personal, alte efecte ale 
acumulării stresului mai se răsfrâng în viaţa de zi cu zi şi sub forma tulburărilor de somn şi alimentaţie, tulburărilor de 
memorie, deficitul de atenţie,  randament şcolar sau intelectual scăzut, stil de viaţă dezechilibrat, apariţia 
toxicomaniilor uşoare (cafea, tutun, ceai) sau al consumului de drog, alcool ... 

 

� Eşti stresat/ă dacă:  

� plângi uşor; 
� eşti agitat/ă, nu ai stare; 
� ai insomnii, nu poţi dormi noaptea; 
� ai nelinişti interioare, temeri; 
� eşti nervos/ă; 
� recurgi la consum de ţigări, alcool; 
� te concentrezi mai puţin; 
� ai pierderi de memorie, reţii mai greu; 
� n-ai poftă de mâncare; 
� nu ai chef de nimic; 
� te cerţi des cu ceilalţi; 

 

Rubrică realizată de prof. Balica Claudia Corina 
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1. Ţi se întâmplă să te doară capul? 
În fiecare seară – 3 p 
Foarte rar – 1 p 
Periodic, în weekend mai ales – 2 p 
 
2. Când te cerţi cu prietenul/prietena... 
... foloseşti cuvinte grele – 2 p 
... vorbeşti calm şi cauţi o soluţie – 1 p 
... ai tendinţa de a reacţiona violent – 3 p 
 
3. Dacă dormi opt ore noaptea, te trezeşti... 
... odihnit/ă – 1 p 
... mai obosit/ă decât te-ai culcat – 3 p 
... tonic/ă şi plin/ă de energie – 2 p 
 
4. Îţi păstrezi în orice împrejurare calmul? 
Da – 0 p 
Nu – 1 p 
 
5. Te enervezi pentru cauze mărunte? 
Da – 1 p 
Nu – 0 p 

6. Când eşti nervos/nervoasă spui lucruri pe care le 
regreţi? 
Da – 1 p 
Nu – 0 p 
 
7. Ce crezi despre pauza de joacă sau navigatul pe 
calculator? 
E momentul ideal pentru a-ţi reîncărca bateriile – 1 p 
E un premiu binemeritat după o zi încărcată – 2 p 
E doar o pierdere de concentrare – 3 p 
 
8. Îţi păstrezi stapânirea de sine, te autocontrolezi? 
Da – 1 p 
Nu – 0 p 
 
9. Dacă sună telefonul în miez de noapte... 
... te panichezi de-a dreptul – 3 p 
... te agiţi puţin – 2 p 
... răspunzi liniştit/liniştită, gândind că este o greşeală – 1 p 
 
10. Eşti victima unor ticuri nervoase? 
Da – 1 p 
Nu – 0p 

 

Alege doar o variantă de răspuns la fiecare întrebare. Calculează-ţi punctajul testului, însumând punctajul aferent 
fiecărei variante de răspuns pe care ai ales-o. Vezi unde te situezi în rezultatul testului. 
     
Între 6 şi 9 puncte 
Bravo, în cazul tău, stresul nu are efecte nocive. Este foarte greu să te enerveze cineva şi să-ţi strice ziua. Eşti o 
persoană pentru care problemele nu sunt un munte greu de trecut. Le rezolvi întotdeauna, oricât ar fi de dificile. 
Foloseşte-ţi timpul liber în scopul dezvoltării creativităţii şi realizarea unui hobby. 
 
Între 10 şi 13 puncte 
Nervii îţi joacă feste. Eşti prea liniştit/ă, ori prea nervoas/ă. Pe scurt, îţi e greu să-ţi stăpâneşti emoţiile. Zilnic eşti 
supus/ă activităţilor tumultoase. Ai nevoie de o vacanţă şi să-ţi schimbi modul de viaţă. Trebuie să selectezi din lista ta 
de activităţi zilnice, doar pe cele cu adevărat prioritare şi să le elimini pe celelalte sau să le amâni pentru alte zile. 
 
Între 14 şi 17 puncte 
Eşti stresat/ă de-a dreptul. Nervii îţi controlează în totalitate comportamentul, fiind prezenţi în toate situaţiile din viaţa 
ta. Încerci să-i controlezi şi pe ceilalţi, dorind să facă după bunul tău plac. Trebuie să te mai relaxezi, măcar la şcoală sau 
în familie. Colaborează cu psihologul şcolar pentru a-ţi indica o strategie de schimbare a stilului de viaţă şi a ţine sub 
control ,,inamicul” stării de bine – stresul. 
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Valentine`s Day este Ziua îndrăgostiților în tradiția occidentală, care se                                            
sărbătorește în data de 14 februarie. Această zi îl comemorează pe Sfântul Dwynewn,                                           
sfântul patron al îndrăgostiţilor galezi.  

Deși o sărbătoare universală, am putea spune, datorită notorietății sale, ziua de                                                
14 februarie are denumiri diferite: în Franța este cunoscută simplu drept Ziua Sfântului Valentin,                             
fiind sărbătorită cu inimioare și ciocolată, exact ca în celelalte țări. În Suedia, pe de altă parte celebra dată apare ca 
Ziua Îndrăgostiților, dar nu este în fapt o sărbătoare naţională, oficială.  

Romania sărbătorește și ea ziua îndrăgostiților în 14 februarie, după modelul comercial occidental, însă în 
tradiția sărbătorilor de început de primăvară, în spațiul românesc, ziua îndrăgostiților, a tuturor celor care iubesc și 
sunt iubiți este Dragobetele, sărbătorit în 24 februarie.  

Numele sărbătorii provine din folclorul popular românesc, fiindu-i  atribuit, se pare, fiului Babei Dochia. 
Ironia face ca parte din acest nume să fie preluat în cuvântul dragoste (DRAGobete- DRAGoste) și să exprime acel 
cuvânt care ne dă fiori. 

Indiferent de numele pe care îl poartă, de data exactă în care o sărbătorim, DRAGOSTEA din februarie ne 
arata ca natura renaşte, ca munca la câmp reîncepe, că în aer plutește miros de primăvară, iar în suflete... fior... 

 
Toma Giulia, clasa a IX-a 

 

 Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină prin Învierea lui Iisus Hristos. 
De-a lungul timpului însă iepurașul de Paște, ouăle roșii și drobul au devenit 
reprezentative pentru masa de Paște a fiecărui român. 

 În ținutul transilvănean datorită confluențelor orientale și occidentale pe care le 
are această zonă de țară, Paștele a adoptat de-a lungul timpului tradiții specifice 
atât de la sași, de la maghiari, cât și de la români. 

 Se spune că pregătindu-se de sărbătoarea Paștelui în Miercurea, Joia și în Vinerea 
Mare, femeile pregătesc pasca, mielul și ouăle, a căror încondeiere se distinge în 
Transilvania printr-o varietate mare de modele și culori. 

 Ouăle roșii se ciocnesc la masa de Paște după un anumit ritual: persoana mai în 
vârstă (de obicei bărbatul) ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de 
un comesean, în timp ce spune: “Hristos a Înviat !”, la care se răspunde cu: 
„Adevărat a Înviat!”. 

 De asemenea, se spune că există obiceiul de a se purta haine noi în semn de 
respect pentru această aleasă sărbătoare, dar și pentru că ea semnifică primenirea 
trupului și a sufletului, așa cum se primenește întreaga natură odată cu primăvara.  

 Masa din prima zi de Paște este un prilej de reunire a familiei, decurgând după un 
adevărat ritual. De pe masa de Paște nu pot lipsi: ouăle roșii, cașul de oaie, salata 
cu ceapă verde și ridichi, drobul și friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau 
smântână și mai nou, cu ciocolată. 
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Hepatita A, cunoscută și sub denumirea de „boala mâinilor murdare” este o boală contagioasă cauzată de 
infecţia ficatului cu virusul hepatic A. Virusul hepatic A este unul dintre cele 5 tipuri de virusuri identificate până în 
prezent responsabile de hepatitele virale, celelalte fiind B, C, D si E, fiecare tip având caracteristicile sale în ceea ce 
priveşte transmiterea, severitatea, abordarea terapeutică. 

Simptome 
Leziunile cauzate de virus sunt benigne. Copiii sub 6 ani sunt de obicei asimptomatici, în timp ce la 70% din 

adulți boala prezintă simptome caracteristice: 
� oboseală 
� icter  
� dureri de cap, febră 
� dureri abdominale 
� pierderea apetitului, vomă 
� hepatomegalie 
� urină închisă la culoare și fecale deschise la culoare. 
 
Prevenirea infecţiei cu virusul hepatic A 
Cea mai buna metodă de apărare împotriva hepatitei A este vaccinarea.  
O alta metoda de a preveni infectarea cu virusul hepatic A este injectarea cu imuno-globulina (denumită și 

gamma-globulina). Protecţia oferită de această injecţie nu este permanentă, ci este valabilă doar pentru o scurtă 
perioadă de timp.  

A treia metodă de prevenirea îmbolnăvirii datorate hepatitei A este o igienă personală riguroasă și un stil de 
viață sănătos: 

• spălarea mâinilor cu apă şi săpun după fiecare utilizare a băii, înainte şi după prepararea şi mâncarea 
alimentelor 

• evitarea mâncărurilor insuficient gătite (fierte, coapte, prăjite) 

• protejarea in timpul contactelor sexuale. 

15 Martie – 15 Aprilie  - Luna Pădurii 
22 Martie – Ziua Mondială a Apei 
23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei 
1 Aprilie - Ziua Păsărilor 
17 Aprilie - Ziua Mondială a Sănătății 
22 Aprilie - Ziua Pământului 
24 Aprilie - Ziua Mondială a Protecției Animalelor de Laborator 
10 Mai - Ziua Păsărilor și Arborilor 
15 Mai - Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă 
22 Mai - Ziua Internațională a Biodiversității 
24 Mai - Ziua Europeană a Parcurilor 
5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului 
8 Iunie - Ziua Mondială a Oceanelor 
17 Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării 
21 Iunie - Ziua Soarelui 
 

11 Iulie - Ziua Mondială a Populației 
9 August - Ziua Grădinilor Zoologice 
16 Septembrie – Ziua Internațională a Stratului de Ozon 
18 Septembrie – Ziua Mondială a Geologilor 
23 Septembrie - Ziua Mondială a Curățeniei 
26 Septembrie - Ziua Mondială a Munților Curați 
1 Octombrie - Ziua Mondială a Habitatului 
4 Octombrie - Ziua Mondială a Animalelor 
8 Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor 
Naturale 
16 Octombrie - Ziua Internațională a Alimentației 
17 Octombrie - Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei 
31 Octombrie - Ziua Internațională a Mării Negre 
8 Noiembrie - Ziua Internațională a Zonelor Urbane 
10 Decembrie - Ziua Drepturilor Omului 
 

pagină realizată de prof. Andrea Amelia 
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           În urma realizării chestionarului am observat că mare parte dintre colegii mei au dorit să ajungă  în 
școala noastră. La întrebări precum „ce îți place cel mai mult la liceul nostru?” răspunsurile colegilor mei au 
fost:  „îmi place că este o școală deschisă, o școala pozitivă, o școală cu profesori bine pregătiți și dornici  
să-i învețe pe elevi. Îmi place parcul școlii, un loc minunat, un loc care te relaxează și te încarcă cu energie 
pozitivă” sau „mie îmi place acest liceu deoarece aici nu sunt copii răsfățaţi  și cu fițe ca în alte școlii”.  

Colegii care au răspuns acestui chestionar au apreciat relațiile bune dintre elevii școlii, dar și relația 
apropiată dintre profesori și elevi: „profesorii din școala noastră sunt foarte de treabă, chiar dacă uneori sunt 
cam exigenți.”, „despre  profesori am o părere foarte bună. Sunt oameni deschiși, muncitori și bine 
pregătiți.” 

Cele mai frumoase definiții ale adolescenței le-am aflat tot de la colegii mei: „nu cred că exista o 
parte a vieții mai solicitantă decât adolescența. Pe lângă faptul că ne zboară gândul la distracție, adolescența 
îmbină perfect seriozitatea, învățătura și educație”, „viața de adolescent este cea mai frumoasă perioadă din 
viața noastră, în care trăim experiențe noi, ne facem prieteni noi”. 

Privind spre ziua de mâine toți simțim fiori când ne gândim la examenul de Bac, dar punând în prim 
plan crearea unui viitor și având în față imaginea celor care ne-au fost mereu aproape: părinți, bunici, frați, 
prieteni și profesori suntem siguri că vom reuși. Ceea ce mă bucură este faptul că peste ani, când vom reveni 
aici ne vom simți mereu acasă. 
 

 
Adolescenţa, e acea perioadă fantastică din viaţa unui 

om, în care totul e posibil, iar lumea aşteaptă să fie 
cucerită de  tine, adolescentul cu sufletul deschis şi mintea 
crudă, care nu știe că viața nu e „roz”, iar oamenii sunt și 
buni și răi! Iar Shakespeare cu „Romeo şi Julieta”, a adus cel 
mai frumos omagiu acestei vârste, surprinzându-i  
esenţa:  iubirea, apropiindu-se de adolescenți cu delicatețe, 
transformând personajele adolescentine în eroi! 

Fiecare poveste de adolescent, este o unicitate 
absoluta. Fiecare întâmplare din viața lui (ei) de adolescent, 
este o poveste specială, importantă și valoroasă 
sentimental,…. și așa este! 

Mă numesc Dumitru Mihaela Andrea, elevă in clasa  a XI-a 
și am fost curioasă să aflu de la colegii mei cum văd ei viața de 
adolescent în școala noastră. Am realizat așadar un chestionar, prin 
intermediul căruia, pe parcursul câtorva săptămâni, am obținut  
răspunsuri de la elevii de liceu în legătură cu felul în care se văd ei 
și cum se raportează, cu  bune și cu rele la viața de licean. 
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� IRLANDA  este singura țară europeană în care nu există șerpi? 

� Ochiul unui struț este mai mare decât creierul acestei păsări? 

� Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a învățat într-o zi? 

� Credeți că România este o ţară săracă? Gândiți-vă că una din cinci 

persoane de pe Terra trăiește cu mai puțin de 1$ pe zi? 

� Rechinii sunt singurele animale despre care se știe că nu se pot 

îmbolnăvi de cancer? 

� Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pământul în fiecare minut? 

� În urmă cu 3.000 de ani, majoritatea egiptenilor antici nu trăiau 

mai mult de 30 de ani? 

� Superstiţiile sunt deseori legate de cifre, distribuite în magice şi 

nefaste. De exemplu, 7 este considerată cifră sacră, iar 13 – 

malefică? 

� Cea mai otrăvitoare caracatiță din lume este de mărimea unei 

mingi de golf? 

� Există până la 2700 de limbi vorbite în lume? 

� Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât greutatea tuturor 

oamenilor? 

 
� Un pahar cu apă fierbinte îngheață mai repede în frigider decât 

unul cu apă rece? 

� Un an durează pe fiecare planetă, în zile sau ani pământești 
astfel: 
MERCUR 88 de zile, VENUS 225 de zile, PAMANT 365 de zile, 
MARTE 687 de zile, JUPITER 12 ani, SATURN 29 de ani, URANUS 
84 de ani, NEPTUN 165 de ani, PLUTO 248 de ani? 

� Melodia “Billy Jean” al lui Michael Jackson, a fost primul 

videoclip al unui artist de culoare, transmis pe MTV? 
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La teatru, unde se joacă o piesă poliţistă, o spectatoare sare în sus, strigând: 
- Unde este ucigaşul? 
La care o voce din spatele ei îi dă replica: 
- În spatele dumitale, dacă nu te aşezi imediat! 
 
- Salut, bine că te-am întâlnit! Poţi să-mi împrumuţi 100 de lei? 
- Îmi pare rău, dar n-am bani la mine! 
- Dar acasă? 
- Acasă toţi sunt bine, sănătoşi, mulţumesc! 
 
În sala de judecată: 
- Linişte! strigă judecătorul. Cine mai face gălăgie va fi trimis acasă de îndată! 
- Ura! strigă inculpatul. 
 
Un indian cu capul lipit de pământ pe o autostradă americană. Turişti curioşi in jurul lui. 
Indianul: 
- Chevrolet... de şapte ani... cu numere de Florida... culoare albă... aripa dreapta lovită... 
patru feţe palide... 
La care turiştii impresionaţi: 
- Dumneata auzi atâtea lucruri? 
- Da` fiţi serioşi, acu' cinci minute a trecut peste mine.  

 
 

 
Ce spune un şnur când se uită în oglindă ? 
- MAMĂ! Ce şiret sunt! 
 
- Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor! 
- De ce? 
- Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară! 
 
Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor proverbul 
"Drumul cel mai scurt e şi cel mai bun". 
- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev. 
- Zău? Şi ce meserie are tatăl tău? 
- Şofer de taxi. 
 
 



 

  

 

      16         Revistă editată de elevii şcolii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Liceul Tehnologic Agricol   str. Vasile Lucaciu, nr. 42 

“Alexandru Borza” loc. Ciumbrud  

 jud. Alba 

CCCooollleeeccctttiiivvvuuulll   dddeee   rrreeedddaaacccţţţiiieee:::   

BBBăăărrraaannn   AAAnnngggeeelllooo   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   
CCCooozzzaaaccc   RRRoooxxxaaannnaaa–––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   
DDDuuummmiiitttrrruuu   MMMiiihhhaaaeeelllaaa   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   XXXIII---aaa   
MMMăăăiiieeerrruuuţţţ   CCClllaaauuudddiiiuuu–––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   
PPPooopppaaa   AAAllliiinnnaaa   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   
TTTooommmaaa   GGGiiiuuullliiiaaa   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   
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