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Nr.4 
Decembrie    

2019 

Cuprins: 
 Mesaje de felicitare 

 ”Revelion 2020” 

 Ce zic astrele ? 

 Afla 14 fapte 

interesante despre 

luna decembrie… 

 Act de caritate,,Să 

ștergem lacrima din 

ochii celor triști” 

 Felicitări 

 

 

 

In acest  anotimp acceptă noile 

inceputuri, iubeste mai mult si 

opreste-te câteva minute din 

agitația de zi cu zi pentru a aprecia 

fiecare moment! 

 



 

 

 

          Stimați Colegi, Dragi Elevi !!!  

          

Vă felicit cordial cu prilejul unui frumos sfârșit  

al anului 2019, an în care am avut parte de  

numeroase  realizări pe plan educațional și 

cultural . Se începe un nou an  și cu acest prilej 

vă urez sănătate perpetuă, realizări notorii, 

să Vă fie mereu casa plină de energie 

pozitivă, prosperitate, să Vă bucurați de 

ascensiune profesională, să aveți oameni 

dragi în preajmă și liniște spirituală  pentru 

orice clipă a vieții !Prinde-ți aripi pentru a trece 

cu uşurinţă peste   

ceea  ce aduce Noul An. Culege-ți ce e frumos şi 

bucurați-vă cu adevărat.  Fie ca bucuria și liniștea adusă de  sfintele sărbători să 

vă însoțească  în noul 2020 ! 

La mai mult și la mai mare !!! 

                                                                Cu profund respect, D-na Maria Cazac  

              Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă , încă un pic și se va pune  punct anului 

2019. Un an în care au luat naștere mii de povești, și tot atâtea și-au găsit finalul, mai 

mult sau mai puțin fericit. Fiecare din noi așteaptă o iarnă mai intensă pe plan 

emoțional, așteptăm miracole, magie. Iarna e anotimpul când sufletul vrea mai mult ca 

niciodată să fie fericit. Credem că fiecare lucru, fiecare persoană, fiecare întâmplare și 

implicit fiecare sezon al anului au parte  lor frumoasă. Depinde doar de noi să o 

desoperim și să învățăm să o apreciem. Viscolul, gheața și zăpada anul acesta nu  s-au 

grăbit să ne felicite cu Anul care vine, dar nu vă întristați.Trăți în armoniei și încurajare. 

Fie ca anul viitor, nou și curat, să nu Vă fie întunecat de necazuri și probleme, să Vă fie 

luminos, pașnic și vesel. Fiecare zi să Vă fie plină de bunătate, noi realizări, succese și 

nopți pline de iubire și pace. O iarna minunata sa aveti !!!  

                                                          Cu drag, CE din CAI ”Gheorghe Răducan” din s.Grinăuți 



 

 

 

 

 
 

Anul Nou ,este acea sărbătoare minunată,care ne 

dă puteri să fim mai buni,mai curajoși, să visăm 

și să sperăm,să credem, că anul care vine, va fi 

unul mai rodnic, mai bun și  mai fericit. 

Cu toate că zilele semestrului I pentru elevii 

noștri sunt 

extrem de 

dificile, 

datorită 

cascadelor de evaluări, teze, examene, ei totuși s-au 

străduit mult ca în data de  

12 decembrie să fie 

cu  toții prezenți la 

sărbătoare și să 

marcheze apropierea 

celei mai mari 

sărbători a creștinității- Nașterea Mîntuitorului Nostru 

Isus Hristos.  

 

                 

  

  

Orice popor își păstrează, conservează și 

promovează valorile prin propriile obiceiuri, 



 

 

transmise înaintașilor din veac în veac, lucru pe care l-au făcut și eleviicolegiului , 

acordându-ne clipe plăcute, prin prezentarea colindelor, urăturilor,cântecelor și dansurilor. 

Fiecare grupă a primit ca mulțumire de la Moș Crăciun și Fulguța un colac și un cadou. 

      Cu un cuvânt de felicitare și urări de bine  

a venit și dna director, Maria CAZAC, 

dorindu-le tuturor, sănătate, realizări și 

succese în toate, în anul care vine.            

                                                                                        
                       

 

                                                                               

Selecție: Antoniuc Valeria, gr.TAP-4 

 

 

 
 

 Decembrie Horoscop 2019 

Ultima lună a anului te va schimba. Vei fi tentat de schimbări și de promisiunea zilei de 

mâine. Vei trăi în viitor și te vei gândi la anul viitor și îți vei închipui că este mai bun ca 

înainte și tot așa. Nu uita, că este Decembrie. Ai alte lucruri la care trebuie să fii atent. Nu 

uita de realitate, chiar dacă visele sunt tentante. 

Horoscopul pe Decembrie 2019 vă încurajează să aveți răbdare. Îți vei îndeplini 

obiectivele, dar toate la timpul lor. Nu poți grăbi lucrurile și trebuie să aștepți ca astrele să 

fie într-o poziție favorabilă. 

 

Berbec decembrie Horoscop 2019 

Astrele dovedesc că Berbecul va avea un sfârșit de an pașnic. Cel mai bine te vei simți 

într-un mediu care-ți oferă siguranță. Decembrie va fi o lună prielnică pentru dragoste, 

astfel încât persoanele singure se pot aștepta la o nouă șansă de a-și întâlni sufletul. Vei fi 

optimist și pozitiv. Un alt lucru care va atrage atenția persoanelor din mediul înconjurător. 

 



 

 

 

Taur decembrie Horoscop 2019 

Deși la lucru, Taurul se poate aștepta la o perioadă pozitivă în decembrie, când vine vorba 

de viața personală, lucrurile ar putea deveni puțin dificile. Va trebui să ipei o decizie 

importantă. Oricare ar fi decizia ta, te poți baza pe sprijinul familiei. Sărbătorile tale vor 

avea loc într-un mediu sigur și liniștit. 

 

Gemeni decembrie Horoscop 2019 

Te vei bucura de ultima lună a anului alături de prieteni, deoarece cu ei, vei uita de 

problemele de zi cu zi. Cu toate acestea, nimic nu poate depăși limitele rezonabile. Chiar și 

cu venirea sărbătorilor, Gemenii trebuie să rămână realistici. Ai grijă de sănătate și în luna 

decembrie. Dacă e rece, îmbracă-te gros, altfel riști să răcești, poate chiar și ceva mai rău. 

 

Rac decembrie Horoscop 2019 

Deși în decembrie, relațiile vor fi armonioase și puternice, trebuie să ai grijă să nu devii 

dependent de partener. În special în cazurile în care nu ești sigur din partea partenerului nu 

sunt 100% reciproce. Fiecare Rac ar trebui să evite, de asemenea, certurile mici, deoarece 

acestea ar putea deveni cu ușurință mai serioase. 

Leu decembrie Horoscop 2019 

În ultima lună a acestui an, Leul se poate bucura de confort și relaxare în nopțile lungi de 

iarnă. Îți vei aminti de asemenea de vechii prieteni și vei restabili legăturile cu aceștia. La 

sfârșitul zilei, ești un tip natural și curios. Poți dedica luna decembrie pentru dezvoltarea 

personală și îmbunătățirea fizicului. 

 

Fecioară decembrie Horoscop 2019 

Când vine vorba de sentimente și emoții, Fecioara va tinde să fie introvertită. Exprimarea 

sentimentelor va fi mai greoaie în luna decembrie. Nu vor fi evenimente semnificative în 

carieră, astfel încât îți poți permite să te deconectezi puțin. În plus, această lună este în 

favoarea oricărui lucru stabil și consistent - de exemplu, relațiile pe termen lung. 

Balanță decembrie Horoscop 2019 

Ultima lună a anului aduce o șansă chiar și Balanțelor singure. Va trebui să lupți pentru 

atenția persoanei de care ești atras, însă acest lucru s-a meritat și te vei simți minunat după 

ce vei obține ceea ce vrei. Te afli în fața pasiunii dar și a romantismului. În decembrie, 



 

 

sentimentele vor fi foarte puternice, dar încercă să menții o linie de plutire. Cel putin 

pentru moment. 

Scorpion decembrie Horoscop 2019 

Sfârșitul anului va aduce o enegie pozitivă în relații. Decembrie promite Scorpionilor o 

șansă mare a cunoaște partenerul ideal. Când veți face cunoștință, vă veți distra copios și 

veți flirta și veți avea pasiune. Te așteaptă experiențe complet noi. Relațiile pe termen lung 

vor prospera și înflori din nou. 

 

Săgetător decembrie Horoscop 2019 

Decembrie va aduce unele probleme. Deci, când vine vorba de carieră, nu are rost să te 

străduiești prea tare. E suficient să păstrezi ritmul actual. Efortul excesiv nu va aduce 

niciun beneficiu. Săgetătorii se pot aștepta la un sfârșit de an armonios, petrecut cu cei 

dragi. 

 

Capricorn decembrie Horoscop 2019 

Conform horoscopulu, te vei simți cel mai bine în sânul familiei în Decembrie. Deci, te vei 

înconjura cu familia și prietenii și vei petrece mai mult timp cu partenerul. Capricornul va 

avea timp și pentru a cugeta, pentru a obține o rezoluție rezonabilă pentru noul an. Se vor 

ține de acel obiectiv. 

 

Vărsător decembrie Horoscop 2019 

Ultima șansă a Vărsătorilor pentru a fi observați la muncă va fi în decembrie. Nu vei duce 

lipsă de energie și prin urmare, chiar dacă alții s-au relaxat deja, tu vei menține același ritm 

de lucru. Va fi apreciat lucrul acesta de superiorii tăi desigur. Ar trebui să ai grijă de 

sănătate. Nu subestima prevenirea în zilele reci și îmbracă-te gros. 

 

Pești decembrie Horoscop 2019 

La muncă Peștii nu se vor odihni mult în Decembrie. Nu e nimic de ce să se teamă. Dacă 

țineți ritmul cu restul, nu te așteaptă nicio problemă. Totuși, când vine vorba de a coace 

dulciuri de Crăciun, va trebui să o faci doar în weekend. Ar trebui să ai grijă de sănătate în 

această lună, nu subestima prevenirea în această perioadă rece. 

 

 



 

 

 

 
 

 

La ce vă fuge gândul când vă spun cuvântul ,,sport"? La felurite campionate mondiale 

pe care le comentaţi . La siluete sculptate? La ore întregi de ambiţie şi perseverenţă?  

Eu mă gândesc automat la un organism puternic ,apărat de boli și bineînțeles o minte 

ageră cu o logică perfectă. Elevilor noștri le sunt părtinitoare aceste caracteristici, 

reușind să ocupe locuri de frunte la: ”Spartachiada raională a elevilor, ediția XII”, 

înscriind următoarele rezultate: 

 

Tenis de masă (băieți) : locul I     

 

  Golovețchi Ion (TAP-3) 

Berco Anatol (TAP-2) 

 

Tenis de masă (fete) : locul II  

 

Galușca Anastasia (TAP-4) 

Munteanu Alina (TAP-1) 

 

 

 

 

Dame (băieți): locul II  

 

Lupoi Daniel (MA-3) 

Rotari Mihăiță (TAP-2) 

 

Șah (băieți): locul III 

 

 Rotari Mihăiță (TAP-2) 

Rotari Nicolae (MA-2) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 
Act de caritate pentru foștii profesori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

Aducem sincere felicitări pentru cadrele didactice care îşi săbătoresc zilele de 

naştere în luna decembrie. Fie ca în această zi in sufletul Dstră să se trezească o 

dorinţă arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele 

mai tăinuite visuri. Fie ca soarele să vă ofere căldura şi lumina, ploaia curată – 

linişte sufletească, zâmbetul oamenilor – încredere în sine, zilele anului – 

prieteni, visele de azi să devina realitate, speranţele de mâine – împliniri, orice 

cădere – un pas înainte, iar fericirea să te însoţească mereu. La Multi Ani!!! 

  

 .                                     Decembrie-  Nichitoi E., Lîsîi Vasile, Golovețchi Aliona,  

                       Dociu M., Berco A. 
 

 

 

 

ECHIPA REDACŢIONALĂ:  Antoniuc V., Galușca A., Ganea D., 

DESIGNER GRAFIC:Antoniuc Valeria 

COORDONATORI : Barbuta Elena, Nichitoi Eleonora 

PROPUNERILE ŞI SOLICITĂRILE DVS, LE AŞTEPTĂM LA ADRESA 

COLEGIULUI: colegiugrinauti@gmail.com 

Telefoane de contact: 027171522 

 

 
 

 


