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Toate aceste activități au venit în întâmpinarea orizontului de așteptare al elevilor, 
bucurându-i, îmbogățindu-i și determinându-i să-și îndrepte interesul spre lectură. 

Putem să ne mândrim azi cu faptul că am devenit prietenii carților și că am descoperit cât 
de multe lucruri frumoase putem învăța  implicându-ne, susținându-ne unii pe alții și 
colaborând. 

 

Pagină realizată de elevii clasei a V-a și a VII-a 

În ziua de astăzi elevii pătrund în lumea 
informațiilor prin intermediul internetului și găsesc 
în ei tot mai puțin dorința de a citi o carte. Lipsa 
lecturii duce la un vocabular sărac și la o 
imaginație precară. Fiecare copil are receptivitate 
sufletească pentru lectură, de aceea adultul are 
obligația de a ridica această barieră dintre elev și 
carte. 

Pentru a stimula interesul pentru citit și 
gustul pentru frumos, în cadrul liceului nostru s-a 
derulat, în luna octombrie, proiectul intitulat: 
„Gândește-te la viitorul tău. Citește!” Printre 
activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect     
s-au  numărat: realizarea de coperte, redactarea de 
eseuri, recitare de poezie, prezentări power point și 
dramatizare de texte cunoscute.  

Am dedicat, așadar, o săptămână lecturii, 
pieselor de teatru și scenetelor (Povestea unui om 
leneș, Domnul Goe). Am studiat istoria cărții, 
descoperind valoarea pe care o reprezintă aceasta 
în dezvoltarea societății omenești, din cele  mai 
vechi timpuri și până în prezent. 

 

 

 

Ne-am reunit cu mic, cu mare și alături de doamnele profesoare Căpîlnă Maria și 
Păcurar Simona și doamna bibliotecar Oargă Maria, am redescoperit magia carții și a lecturii 
prin intermediul jocului de rol și a activităților dedicate lecturii și cărții.  
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Dintre sute de catarge 

Care lasă malurile, 

Câte oare le vor sparge 
Vânturile, valurile? 

 

Pagină realizată de prof. Căpîlna Maria 

 

 

Poet, prozator, dramaturg, traducător și publicist, Mihai Eminescu s-a născut la              
15 ianuarie 1850, la Botoșani. Primii ani de viață și-i petrece la Ipotești. Moartea profesorului 
său, Aron Pumnul, în 1866, reprezită momentul debutului literar, deoarece atunci publică într-o 
broșură omagială poezia La mormântul lui Aron Pumnul. La scurt timp, se produce adevăratul 
debut în revista Familia condusă de Iosif Vulcan, iar in 15 aprilie 1870 publică în revista 
Convorbiri literare poemele Venere și Madonă, Epigonii și Mortua est. A lucrat ca director al 
Bibliotecii Centrale, profesor la Institului Academic, revizor școlar și redactor la Curierul de Iași 
și la ziarul Timpul din București. După o activitate intensă, Eminescu s-a stins din viață la 15 
iunie 1889, la vârsta de 39 de ani. 

Cu prilejul zilei de 15 ianuarie, elevii școlii 
noastre au participat, în CDI,  la o activitate 
închinată în cinstea marelui poet. După ce au vizionat 
filmulețe reprezentative pentru creația autorului, 
elevii au recitat poezii și au realizat desene cu 
portetul poetului.   

Ca o dovadă că Eminescu este prezent în 
inimile tinerilor stau versurile scrise de eleva  
Hațegan Adriana din clasa a opta, care conțin 
elemente specifice liricii eminesciene. Una din poeziile 
sale sună astfel:  

Pictam în zorii dimineții, 

 Cu stropi de rouă chipul tău rebel, 

 Apoi pe-ntinderea albastră 

 Am scris cu lacrimi un poem. 

 O, floare, tu boboc al tinereții 

 Deschide-ncet frumoasele-ți petale, 

 Să simt parfumul care te-nconjoară 

 În somnul crud și rece al dimineții. 
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Pagină realizată de prof. Păcurar Simona „Te-am dărâmat, 

hotar de odinioară 

Brâu împletit de 

lacrimi și de sânge 

Veriga ta de foc nu 

mă mai strânge 

Și lanțul tău a încetat 

să doară.” 

 

Marea Unire din 1918 a  fost și rămâne o filă     
miraculoasă a istoriei românești. Desăvârșirea 
unității naționale a poporului roman este fapta 
istorică a întregii națiuni române, contibuind la 
realizarea unei Românii mai puternice și mai bogate. 

Proiectul unității naționale a prins contur încă din 
secolul XIX, când la 24 ianuarie 1859 Alexandru 
Ioan Cuza a realizat “Unirea cea mică”, punând 
bazele unui proiect național care, prin lupte eroice și 
jertfe, va deveni realitate la 1 decembrie 1918. 
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În fiecare an apropierea zile de 1 Decembrie prilejuiește organizarea de diverse 

evenimente culturale în cadrul școlii noastre. Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanțul 
luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acțiuni ale 
fraților din Basarabia (9 aprilie 1918) și Bucovina (15/ 28 noiembrie 1918). Poporul român a 
valorificat conjunctura internațională creată în urma primului război mondial și a știut să se 
afirme în contextul mișcării de eliberare a popoarelor și a victoriei principiului 
naționalităților în Europa. 

Și noi, românii, trebuie să simțim românește și să cunoaștem semnificația acestui 
eveniment. Elevii trebuie învățați că istoria neamului românesc este ea însăși o lecție de viață, 
de voință și de iubire. 

  Astfel, pe parcursul săptămânii care a precedat marea sărbătoare națională elevii 
claselor V- VIII, cât și profesorii au fost invitați să participe la activități si acțiuni prin care   
s- a avut în vedere atât o mai bună cunoaștere și înțelegere a evenimentelor care au dus la 
nașterea României Mari, cât și sensibilizarea elevilor față de idealuri naționale ale poporului 
român.  

Elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a au prezentat în fața colegilor scenete 
având ca tematică Sărbătoarea Națională, au expus un scurt istoric al evenimentelor care au 
făcut posibilă realizarea Marii Uniri și, sub coordonarea doamnei prof. Filimon Mariana, 
corul elevilor școlii a însuflețit atmosfera cu cântece patriotice. 

Cu toții am putut admira lucrările grafice și panourile tematice realizate cu această 
ocazie de elevii de gimnaziu, așadar nu ne ramâne decat să ne urăm cu mândrie:  

„LA MULȚI ANI ROMÂNIA! LA MULȚI ANI ROMÂNI!” 
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În cadrul probelor de concurs am avut 
plăcerea de a avea alături de noi sponsori generoși, 
precum  Avon România, Classic,  Florăria Dana,  
Florăria Doina,  Magazinul Dey și Deya,  PF 
Simfonia, SC Alla, PF Vass, Asociația Amicii 
Rozelor  Ciumbrud, iar ca Partener media -
,,Revista Adolescența”. 

 

Orice tip de activitate extraşcolară 
aduce bucurie tuturor celor implicați, fie ei 
elevi sau profesori. Și cum fiecare generție de 
bobocei este una specială, datorită frumuseții 
și naturaleții date de vârstă, Consiliul Școlar 
al Elevilor din cadrul Liceului Tehnologic 
Agricol Ciumbrud, în colaborare cu toate 
clasele de liceu au organizat, în 21 noiembrie 
2014, un eveniment special dedicat noilor lor 
colegi. 

   

Dintre cei doisprezece participanți la 
probele de concurs (de la stânga la dreapta): 
Brătianu Alin, Savu Iulia, Popeiu Mihai, Nagy 
Camelia, Oltean Laurențiu, Vorro Ștefania, 
Tudosa Alexandru, Arghir Florina, Turghyan 
Tiberiu, Baciu Larisa, Muntean Andrei și Demeter 
Dana,  juriul a avut dificila sarcina de a-i desemna 
pe Miss și Mister Boboc 2015. Iar câștigători au 

fost Demeter Dana, respectiv Tudosa 
Alexandru. 

Felicitări tuturor participanților, dar și elevilor care s-au 
implicat în organizarea acestui eveniment! 

 



 

 

 

 

       Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud        7 
 

 

 

 

 

 
În luna decembrie s-a desfășurat proiectul “Un Crăciun fericit pentru colegul meu” 

organizat de clasele: a VI-a, a VII-a (diriginte: prof. Andrea Amelia), a X-a (diriginte: prof. Dr. 
Rațiu Augusta), a XI-a (diriginte: prof. Vass Paraschiva ) în parteneriat cu Casa de tip familial 
Sîncrai.  

     Echipa de proiect împreună cu elevii au achiziționat produse specifice sărbătorilor de iarnă pe 
care le-au oferit copiilor din centru, susținând și un mini concert de colinde. 

     Scopul acestui proiect a fost educarea trăsăturilor pozitive de caracter prin dezvoltarea 
spiritului de generozitate si bunatate. Cu toții am putut realiza ca făcând o faptă bună să devenim 
noi înșine mai buni. Fiecare elev implicat direct sau indirect în această acțiune  s-a simțit mai 
apropiat de colegii și prietenii de la școală, înțelegând că deși suntem diferiți sau provenim din 
medii diferite, cu toții facem parte dintr-o mare familie, cea a elevilor școlii noastre.  

 Și ca în orice familie, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun, ne-am vizitat, ne-am făcut 
cadouri și ne-am simțit bine împreună. Acesta e, de fapt, spiritul acestor Sărbători: 
SOLIDARITATE ȘI GENEROZITATEA. 

 

Pagină realizată de elevii claselor a X-a și a XI-a 
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Pagină realizată de                                                                       

Prof. FILIMON MARIANA 

 

Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă 
pentru creştini: este o sărbătoare creştină celebrată 
la 25 decembrie  în fiecare an.  Ea face parte din 
cele 12 sărbători domneşti (praznice împărăteşti) a 
Bisericilor bizantine, a treia mare sărbătoare după 
cea de Paşti şi de Rusalii. Este sărbătoarea Naşterii 
Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim 
multă iubire şi căldură sufletească 

Iisus S-a născut în peşteră, ca într-o biserică de sub pământ, iar apoi a fost aşezat 
în iesle ca într-un altar de binecuvantare a pâinii.Betleem înseamnă în limba Sfintei 
Scripturi „casa pâinii”. Iisus Cel născut în peşteră ca om, şi aşezat în iesle este pâinea 
cerească oferită oamenilor ca hrană în Sfânta Euharistie. Deci, sfinţirea omului prin 
hrănirea lui cu Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este înţelesul adânc 
al tainei punerii sau culcării pruncului Iisus în iesle. Semnificaţia religioasă a 
Crăciunului este Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis 
pe pământ pentru a ajuta oamenii să devină mai buni şi mai toleranţi.  
 

 

           
An de an, luminatul praznic al Naşterii 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne umple 
sufletele de o negrăita bucurie duhovnicească. 
În această zi de sărbatoare, în care S-a născut 
Mântuitorul Hristos, s-au împlinit 
făgăduinţele Tatălui ceresc pe care le-a dat 
primilor oameni, ca "în zilele cele de pe 
urmă” va trimite pe Fiul Său să mântuiască 
neamul omenesc. Astfel, ascultând istorisirile 
din Sfintele Evanghelii despre cele petrecute 
în oraşul Betleem, în noaptea sfântă a 
Naşterii, simţim în inimile noastre o tainică 
chemare de a porni şi noi cu cugetul pe 
urmele magilor de la Răsărit, ca să ajungem 
călăuziţi de stea, la ieslea unde S-a născut 
pruncul Iisus. Acolo, în peşteră şi în ieslea 
sărăcăcioasă, a venit la noi Fiul Celui 
Preaînalt să ne sfinţească şi să ne facă 
desăvârşiţi. De asemenea, împreună cu 
păstorii, să ascultăm şi noi cântarea 
îngerească a puterilor cereşti: "slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire!”  
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Crăciunul este considerat cea mai frumoasă sărbătoare de peste an, aşteptat deopotrivă de 

cei mici şi de cei mari. Astfel, fiecare copil sau om trecut prin viaţă îşi aminteşte cu plăcere de 
sărbătorirea Crăciunului şi de momentele unice, absolut speciale trăite cu această ocazie în 
biserică, în jurul bradului sau a mesei festive împreună cu cei dragi.  

Pe lângă aşteptarea şi sosirea lui Moş Crăciun, o altă bucurie este împodobirea bradului, 
pom venerat cu cetina lui verde, care aduce în casele creştinilor simbolul purităţii şi al perenităţii.  

Bucuria Crăciunului este completată de frumoasele colinde care vestesc Naşterea 
Domnului nostru Iisus. Ele degajă atmosfera de sărbătoare şi buna dispoziţie cu care toţi românii 
întâmpină Sărbătoarea Naşterii Domnului şi a Anului Nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

An de an muncim și luăm parte cu mândrie și responsabilitate la evenimentele organizate de 
Consiliul Local Aiud cu prilejul târgului de Craciun. Obiectivul nostru fiind: cel mai spectaculos 
stand și cea mai frumoasă reprezentare corală... Și până acum am reușit!  

Astfel, pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie, elevii claselor V- XII au dat dovadă de 
creativitate și talent în realizarea  diverselor obiecte decorative specifice Sărbătorii Crăciunului. De 
la mic la mare, toți elevii implicați în activitățile Clubului Adolescența, au luat parte la atelierele de 
creație, atat din cadrul școlii, cât și la Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, fiind coordonati de 
profesorii: Păcurar Simona, Oarga Maria și Rusu Gabriela. 

 Corul școlii, condus magistral de doamna profesor Popa Laura a pregătit recitaluri 
remarcabile, atât pe scenele din Aiud (la Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” și în Piata Cuza Vodă), 
cât și la Ocna Mureș. 
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Consumul de tutun în rândul 
copiilor şi al tinerilor este considerat de 
specialişti ca “boală pediatrică”, iar în 
unele zone ale lumii putem vorbi chiar 
despre o “epidemie pediatrică”. Motivul 
este simplu: fumatul este o dependenţă 
de drog – nicotina – ce debutează la 
vârsta copilăriei iar în multe ţări 
prevalenţa maximă a fumatului este la 
vârste tinere. 

În lume, majoritatea fumătorilor 
au debutat înainte de 18 ani şi se 
observă o tendinţă de diminuare a 
diferenţei dintre cele două sexe, fetele 
începând să fumeze din ce în ce mai 
mult şi la vârste din ce în ce mai mici. Se 
apreciază că dacă trend-ul actual 
continuă,  în jur de 250 de milioane 
dintre copiii şi tinerii de azi vor muri ca 
urmare a consumului de tutun pe 
parcursul vieţii, majoritatea fiind în 
ţările în curs de dezvoltare.  
 

În Romania exista circa 5 milioane de fumatori. Dintre 
ei, mai mult de jumatate au inceput fumatul inainte de a 
implini varsta de 18 ani. 

 Fumatul reprezinta cel mai important factor de risc ce 
ameninta sanatatea in intreaga lume, la fiecare 6 secunde un 
om murind din cauza fumatului.  

 Guvernele din toate tarile actioneaza pentru limitarea 
consumului de tutun. Totusi, controlul consumului de tutun 
reprezinta un domeniu intersectorial, fiind necesare eforturi 
conjugate atat pentru limitarea ofertei cat si pentru 
constientizarea populatiei.  
 

Nu uita! Fumatul: 

• Ingalbeneste tegumentele si fanerele (unghiile); 
• Impregnează dermul cu mirosul tabagic datorat 

fumatului frecvent. 
• Diminueaza elasticitatea pielii prin scaderea sintezei de 

colagen si elastina; 
• Fumatul duce la disparitia stralucirii tenului – garantia 

unei pieli sanatoase ; 
• Favorizează o rata de aparitie mai precoce a ridurilor 

faciale. 
• Îngalbenirea dintilor, formarea de tartru, aparitia 

gingivitei, diminuarea gustului si mirosului, toate sunt 
efecte secundare ale fumatului. 

• Fumătorii au un risc dublu de afecţiuni cardiace 
mortale; 
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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:::   

EEEllleeevvviiiiii   ccclllaaassseeelllooorrr   VVV---XXXIIIIII   

CCCooonnnsssiiillliiiuuulll   ȘȘȘcccooolllaaarrr   aaalll   EEEllleeevvviiilllooorrr   

PPPrrrooofffeeesssooorrriii   cccoooooorrrdddooonnnaaatttooorrriii:::   
PPPăăăcccuuurrraaarrr   SSSiiimmmooonnnaaa   

CCCăăăpppîîîlllnnnaaa   MMMaaarrriiiaaa   

AAAnnndddrrreeeaaa   AAAmmmeeellliiiaaa  

  

  


