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Citata lunii :
„Dorinţa este
amintirea a ceea
ce a fost, dorul – a
ceea ce va fi.”
Grigore Vieru
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Holocaust: nu mulți își dau seama de însemnătatea acestui cuvânt. Mulți îl asociază cu istoria, una
pe care nu au trait-o și care nu-i interesează, alții cu un neam despre care nu știu aproape nimic,
alții doar cu un subiect de discuție în cadrul unor conferințe sau pur
și simplu încă un lucru în memoria căruia se mai organizează
anual câte ceva. A doua zi se uită totul, lumea merge mai
departe. Mi se pare firesc să se întâmplă așa.“Moartea unui
om este o tragedie, moartea a milioane devine statistică”,
vorbele lui Stalin par a fi adevarate și acum. Câți pot
înțelege cuadevărat teroarea prin care evreii au trecut în
timpul “ Holocaustului”? Mulți nu au mai trecut. Au murit în
teroare.Prezentările, conferințele, până și simplele discuții pe tema asta îmi par a fi un teatru ieftin
de păpuși. Te ascunzi în spatele unei forme reci, atent să nu ți se se vadă adevăratul chip și repeți
aceleași replici, cu același ton,aceleași mișcări. Când spectacolul se termină, toată lumea se
întoarce la casele lor și lasă totul în urmă, până la următoarea scenetă desigur. A devenit o
rutină.Nebunie curată, sadism de neconceput , sete de putere, oricare ar fi cauzele, Holocaustul
încă mai arde pe locul său în istorie și probabil tot acolo va rămâne pe veci, dar flacăra amintirii
sale se stinge incet, până când un straniu sentiment de déjà-vu o va reaprinde. Adevărul despre
HOLOCAUST nu poate să moară. În numele sfintei amintiri despe exterminarea evreilor și din
respect față de celelalte victime ale totalitarismelor din secolul XX , nu putem și nu vom tolera
acest lucru. In CAI,,Gheorghe Răducan” din Grinăuți au fost organizate următoarele activități:





Discuții dirijate;
Expoziții;
Mese rotunde;
Ore educative cu tematica
respectivă;
 Vizionarea filmelor.
Activitățile promovate au avut la
bază următoarele obiective:
1.
Promovarea valorilor
democratice;
2.
Istoria poporului evreu, HOLOCAUSTUL;
3.
Promovarea găndirii critice și a culturii echilibrate a neuitării.

Selecție: Antoniuc Valeria, gr. TAP-16/4

La Festivalul-concurs Republican de
creație artistică dedicat poetului Grigore
Vieru ”Floarea omeniei”

Grigore Vieru a fost, incontestabil, o voce singulară, de
o expresivitate deosebită în peisajul poeziei româneşti.
Versurile sale au ilustrat, într-un regim al excelenţei
rostirii lirice, stări de spirit de o rară autenticitate,
conturate în enunţuri poetice armonioase şi limpezi,
sugestive şi sincere.

Elevii din colegiu selectați de juriul republican, au participat la Festivalul-concurs
Republican de creație artistică dedicat poetului Grigore Vieru ”Floarea omeniei”
organizat la 16.02.2020, obținând următoarele rezultate:
Locul I – Șargu Mihail ( interpretarea de cântec) ;
Locul I – Antoniuc Valeria ( recital de poezie) ;
Locul II – Moraru Nicolina ( recital de poezie)
Locul II – Cecan Daniela ( interpretare de
cântec)
Locul II – Buțulea Marinela (recital
de poezie)
Locul II – Vietlujina Anna ( recital de
poezie)
Simpatia juriului – Edu Daniela (recital
de poezie)
Simpatia juriului – Țurcan Crina ( recital de
poezie)
Locul III – Vieru Rebeca-Olga ( recital de poezie)
Locul III – Dediu Mihaela ( interpretare de cântec)
Titlul de laureat pentru participare – Suslenco Ana – Maria ( recital de poezie)
Nichita Stănescu spunea:,, Grigore Vieru este un mare și adevărat poet. El transfigurează
natura gândirii , în natura naturii .Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur, cartea lui de inimă ,
pulsează și ne influențiază versul plin de dor,de curata și pura lui poezie.’’
Grigore Vieru a fost ,este și mereu va rămâne viu în inimile noastre, ca o personalitate
demnă de urmat.

VALENTINE`S DAY
Ziua comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul
patron al îndrăgostiților galezi.
În Franța, o țară tradițional catolică, Valentine's
Day este cunoscută simplu drept Valentine’s Day
–este ziua în care dragostea pluteşte în aer şi cei
mai mulţi fac declaraţii persoanelor iubite.
Pentru cei care se află în pana de inspiraţie şi nu-şi găsesc cuvintele potrivite pentru a-şi
exprima sentimentele în faţa jumătăţiilor, internetul abundă în mesaje.
Valentine's Day este Ziua îndrăgostiților în tradiția occidentală, care se sărbatorește pe
data de 14 februarie. Sfântul Valentine și este sărbătorită ca în restul țărilor occidentale.
În Danemarca și Norvegia - 14 februarie este cunoscută ca „Valentine's Day”.Nu este
sărbătorită pe o scară largă, dar mulți oameni își fac timp pentru a petrece într-un mod
romantic cu partenerul de viață sau trimit o felicitare unei iubiri secrete.
În Suedia este numită ziua tutur ori nimilor . Nu este o sărbătoare oficială.
În Slovenia un proverb spune că Sfântul Valentina duce cheile rădăcinilor, așa că pe 14
februarie plantele și florile încep să crească.
În România, sărbătoarea tradițională pentru iubiți este Dragobetele, care este
sărbătorită pe 24 februarie.
Numele vine de la un personaj din folclorul românesc care se presupune că ar fi fiul Babei
Dochia. Etimologic, o parte din numele de Dragobete poate fi găsit și în cuvântul
românesc Dragoste. România a început să sărbătorească și Valentine's Day,deși deja
avea prin Dragobete o sărbătoare tradițională.
Cu ocazia acestor sărbători vă felicit şi vă doresc să fiţi frumoase şi frumoşi, iubiţi şi
iubite, şi toate dorinţele să vi se împlinească, deoarece fericirea există oriunde,.
Uitaţi-vă împrejur şi ve-ţi vedea că fiecare clipă, fiecare zi şi noapte sunt unice. Asculta-ţi
glasul vieţii, asculta-ţi cum loveşte apusul de soare pamântul, asculta-ţi norii cum plâng,
asculta-ţi aerul cum trece pe lânga chipul vostru, şi asculta-ţi apa susurând şi iarba
crescând şi ve-ţi vedea că totul are un rost şi merită să încerca-ţi şi să îndrazniţi să fiţi
fericiţi.Şi să ştiţi dacă Dumnezeu ne-a permis să trăim pe acest pamânt, înseamnă că
trebuie să profităm de această ocazie și să-i mulţumim din plin. Pentru tot ce ne-a oferit
până acum...
Antoniuc Valeria, gr. TAP 16/4

La data de 15.02.2020 în cadrul raionului s-a desfășurat
spartachiada elevilor, ediția a XII, clasele a X- XII la competițiile de
volei (Băieți).
La competiția de volei au participat și elevii instituției noastre,
clasându-se pe locul II

Vineri, 28 martie, în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat
Conferința internațională științifico-practică, în domeniul activităților inginerești, a
elevilor din instituțiile de învățământ profesional – tehnic .
Elevul CAI ”Gheorghe Răducan ” din s. Grinăuți, Danilceac Valentin, îndrumat de
coordonatorul lui, profesor de disciplini tehnice, Grosu Ivan, au participat la această
activitate cu tema : ”Metode neconvenționale de producere a energiei electrice”,
obținând diploma pentru eficacitatea și utilitatea implementării rezultatelor cercetării la
temă, prezentate la Conferința internațională științifico-practică, în domeniul activităților
inginerești, a elevilor din instituțiile de învățământ profesional – tehnic .
Ne mândrim cu așa elevi. Succese și
noi realizări !!!

Ce e„IUBIREA„ în viziunea elevilor
CAI„Gheorghe Răducan„ ?

Aducem sincere felicitări pentru cadrele didactice si colegeistii care
îşi săbătoresc zilele de naştere în luna februarie. Vă adresăm cele
mai frumoase şi alese urăi de bine. Să purtaţi cu nobleţe frumuseţea
şi să vă bucuraţi în permanenţă de împliniri frumoase. Fie ca
generozitatea, fermitatea, energia să fie interminabile sufletului.
Bucuriile să vă însoţească pretutindeni, bunătatea să vă aline inima,
bunăstarea să vă domnească în casă, iar norocul să vă lumineze
calea. La mulţi ani!

Omagiații : Culic Victor, Pașcan Anatolie, Percic Lilian,
Stoica Ludmila, Cazac Valeriu, Zaharco Nicolae,
Cernei Vadim, Iacobciuc Ana

Cu drag , echipa redacționala ”Gaudeamus”
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