
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gaudeamus 
De ce sărbătorim Ziua Studentului? 

17 noiembrie a fost declarată, oficial, Ziua 
Internaţională a Studenţilor în anul 1941, de către 
Consiliul Internaţional al Studenţilor, ca urmare a 
evenimentelor din 1939, desfăşurate la Praga. Încă din 
anul 1939 ocupanţii nazişti din Cehoslovacia (fost 
protectorat al Boemiei şi Moraviei), în Praga, au 
suprimat o demonstraţie a studenţilor de la Facultatea 
de Medicina din Universitatea Charles ce comemora 
crearea unei Republici Cehoslovace independente. În 
urma suprimării demonstraţiilor de către nazişti, Jan 
Opletal’s a murit. Tot atunci, 9 studenţi şi-au pierdut 
viaţa, iar alţi peste 1200 au fost trimişi în lagăre de 
concentrare. 
În toamna anului 1989, pe data de 17 noiembrie, 
slovacii au cerut ieşirea din comunism, prin 
demonstraţii studenteşti, urmând ca în ziua urmatoare 
să facă acelaşi lucru şi cehii. Manifestaţia desfăşurată 
la Praga, la care au luat parte peste 15.000 de 
studenţi, s-a soldat atunci cu circa 600 de 
răniţi. Aceasta e ceea ce ziua de 17 noiembrie 
comemorează. Astfel 17 noiembrie reprezintă punctul 
de pornire al manifestaţiilor anticomuniste ale 
studenţilor din Praga, care au marcat 
începutul „Revoluţiei de catifea” din Cehoslovacia. 
Revolta studenţilor politehnişti din Atena împotriva 
juntei militare greceşti din 1973 a ajuns la un punct 
culminant în 17 noiembrie. Odată cu primele ore ale 
zilei de 17 noiembrie un tanc AMX 30 a dărâmat 
porţile blocate ale Politehnicii. 
Şi zilele oficiale de sărbătoare din Republica Ceha (din 
2000, datorită eforturilor depuse de studenţii cehi din 
Consiliile din instituţiile de învăţămînt superior), şi din 
Slovacia conturează lupta studenţilor pentru libertate şi democraţie. 
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„Eu nu sunt  maritr, nu sunt 

apostol, 

nu sunt mesager, sunt Om al 

acestui pămînt...” 

 

Un popor își făurește singur 

valorile, care devin trup și suflet 

îngemănate în ființa colectivă. Acesta 

își păstrează cultura, deci amprenta 

personală, prin limbă și literatură, conservîndu-se 

frumusețea înterioară, acea emoție transfigurată, 

semn al identității naționale. 

 La data de 06.11.2019 în colegiu s-a 

desfășurat Medalionul literar-muzical cu genericul: 

„Dumitru Matcovschi –om al acestui pământ”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul activității, elevii au fost implicați într-un 

program literar-artistic, în care s-au reliefat câteva 

repere biografice din viața marelui poet, s-au 

intonat melodii pe versurile marelui poet, s-au 

recitat creații lirice ale creatorului de iubire 

neînsemnată, s-au prezentat cărți ale Domniei sale, 

toate desfășurîndu-se într-o atmosferă caldă, 

armonioasă, în care au dominat acordurile 

romantice ale muzicii de calitate și notele de lirism 

autentic specifice creației Marelui Poet. 

 Atât profesorii cât și elevii prezenți în sală 

au  rămas profund încântați de organizarea și 

desfășurarea acestei activități sub ghidarea doamnei 

Calibina Valentina , de dăruirea și ingeniozitatea 

participanților. 

 A fost poetul durerii, al suferinței, dar ne-a 

învățat ce înseamnă demnitatea, curajul și adevărul. 

A fost un suflet zbuciumat, neâmpăcat, a fost Om al 

acestui pământ care a scris și a luptat pentru viitorul 

nostru, care a știut să prețuiască fiecare zi din viață. 

 Dumitru Matcovschi a fost cel prin care 

Dumnezeu ne-a dat demnitate și credință.  Îi vom 

cânta versul mereu pentru a ne umple viața de sens. 

Să-l apărăm de uitare și, după cum ne-a îndemnat 

poetul, să ne bucurăm de ce mai avem. 

 

Tinerețea e soarele prezent în toate anotimpurile. 

Tinerețea este sufletul copilului călător în timp. 

Tinerețea e timpul ce nu permite regretul. Tinerețea 

e vârsta hrănitoare a vieții.  

 Tinerețea – plutire pe un râu de munte cu 

mlădieri capricioase, sub jocurile de lumini și 

umbre ale pădurilor, cu întârzieri neprevăzute și 

binevenite, cu gândul la bucuria drumului de mâine. 

Și după câțiva ani, care trec ca un fulger, alunecarea 

vertiginoasă, fără puțină de oprire, între valuri 

uniforme, într-o lumină sură și rece de toamnă. 

Tinerețea – pasăre ce se înalță spre cer, însă poate 

trăi mereu între nori. Anume anii tinereții au fost 

cântați la activitatea extracurriculară la data de 

06.11.2019 în incinta căminului de elevi a 

Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din 

satul Grinăuți, raionul Ocnița, organizată de 

pedagogul social Doamna Tatiana și Consiliul de 

elevi – locatari ai căminului. A fost o zi de neuitat 

în care tinerii au dat dovadă de o înaltă 

responsabilitate, participând la diferite probe ale 

concursurilor organizate. Astfel pe lângă toate 

responsabilitățile pe care le presupune viața de elev, 

în opinia lor are și părțile ei amuzante. Anume 

aceste părți au fost demonstrate prin diferite 

scenete. „Simplul fapt de a nu mai locui cu părinții 

a fost ceva șocant la început”, au recunoscut cu un 

zâmbet dulce elevii, deoarece ești nevoit să înfrunți 

problemele cărora trebuie să le vii de hac, deja fără 

spriginul părinților. Iar una dintre cele mai crunte 

probleme este pregătirea mâncării. În acest context 

fetele – eleve merg cu capul sus, iar băieți... 

  

 

 

 

 



 

 

O veche zicală 

spune: „Toamna se 

numără bobocii”. 

Metaforic spus, în 

instituția noastră de 

învățământ este la fel. 

Mijlocul de toamnă este cel oportun pentru a 

cunoaște și a „număra” tinerii bobocei, care s-

au înscris la 

colegiu. 

Timizi sau 

curajoși, 

dar talentați 

și 

muncitori, 

dornici de a 

arăta că pot, că merită, că vor să încerce, 

boboceii se avântă la primul lor bal: „BALUL 

BOBOCILOR”. 

La 07.11.2019 la Colegiul Agrindustrial 

„Gh. Răducan” 

din Grinăuți a 

fost o mare 

sărbătoare. Balul 

celora care au 

ales să se alăture 

de inima și de 

sufletele elevilor 

mai mari ce-și fac studiile la colegiul dat. Am 

hotărât să le facem o surpriză și, desigur, o 

primire călduroasă bobocilor noștri prin 

organizarea acestui bal. 

Sărbătoarea a început cu prezentarea grupelor, 

fie în versuri sau în proză, însoțiți de armonia 

muzicii, de ritmuri dansante. Următoarea probă 

a fost proba de înviorare. Au fost apreciați și în  

 

funcție de ținută scenică, dar, mai cu seamă, au 

făcut impresie cunoștințele, gândurile, 

scopurile, tendințele și încrederea lor. A treia 

probă – proba dansului și a cântecului, care a 

fost cea mai așteptată, elevii dând dovadă de 

simțul ritmului și al bunului gust. A patra probă 

– tema de acasă – constă din scenete din viața 

elevilor cu genericul: „Salut colegiu!”. 

La sfârșitul balului bobocii au făgăduit, 

că și pe ploaie și pe vânt Bobocii primii sunt!!! 

„Balul Bobocilor” este o modalitate 

superbă de a face cunoștință cu noii elevi. În 

fiecare an așteptăm cu drag acest concurs.  

 

 

 

 

 

 

 



Poetul și Plugarul în Casa Mare a Colegiului 

Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți 

 

Ziua de 28 noiembrie 2019 pentru noi a fost o mare sărbătoare, pentru că în Casa Mare a colegiului s-au 

întâlnit plugarul șu poetul – unu-i crescător de spice, altu-i de cântece și poezii. Grupele MA -3, diriginte 

Airinii Elena și TPOA-4, diriginte Airinii Vasile au prezentat activitatea închinată Zilei Agricultorului cu 

genericul: ”Poetul și plugarul în casa mare a neamului”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ce ne-ar fi mângâiat sufletul, dacă nu i-am fi avut drept oaspeți de onoare pe  acei oameni , care cu 

sefletul curat și mare au crescut pâinea. Nu voi greși, dacă îi voi numi Împărații gliei, căci anume ei, 

agricultorii, sunt stăpânii acestui pământ moștenit din bătrâni, sunt acei care înțeleg graiul pământului. De 

acolo, din Casa Mare, n-i s-o fi trăgând demnitatea și îndrăzneala tuturor zămislirilor noastre. Numai 

trecând prin Casa Mare se purifică sufletele noastre, ne naștem pe lume, ne căsătorim, plecăm în lumea 

largă. Din Casa Mare începe patria noastră ce mereu ne așteaptă să-i venim în prag și este totdeauna 

bucuroasă de sosirea noastră. Sosind în ea se încheie toate drumurile și încep cântecele de voie bună. La 

sărbătoare moldovenii când se strâng, la un colț de masă plâng, iar la altul – cântă. 

   Pe parcursul activității prin cânt, vers și dansuri populare elevii s-au străduit să ne convingă, că 

dragostea de țară, de meleagul natal, de pământ pornește de la dragostea și respectul nostru pentru cei mai 

apropiați oameni, pentru acei care cresc pâinea, pentru plugari. 

   Cel mai semnificativ moment al activității a fost mesajul de felicitare adresat colectivului cu prilejul 

Zilei Agricultorului de către directorul colegiului Cazac Maria. La acest sfârșit de toamnă târzie, s-a 

încheiat anul agricol, un an , care a fost pe potriva efortului depus de Dumneavoastră. Satisfacția 

împlinirii am avut-o de la roadele colectate. Vă mulțumesc pentru munca depusă și pentru rezultatele 

obținute. Dezvolatarea țării, a mediului rural și bunăstarea poporului este în dependență directă de starea 

de lucruri în agricultră și în industria alimentară, aceste domenii fiind de primă importanță pentru 

economia țării. sănătate, noi succese și realizări frumoase întru prosperarea țării noastre! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



Viața sportivă 

La 27 noiembrie 2019 în Colegiul Grinăuți s-a desfășurat Campionatul la tenis de masă, fete.Au participat 12 eleve. 

Pe primul loc s-a clasat eleva grupei TAP-4, Galușca Anastasia.   

Locul doi i-a revenit elevei grupei TAP-1, Munteanu Alina. 

Pe poziția a treia s-a clasat eleva grupei TAP-2, Foros Anghelina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 



Felicitări!!! 
Aducem sincere felicitări pentru cadrele didactice care îşi săbătoresc zilele de naştere în 

luna noiembrie. 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 pentru 

Antoniuc Tatiana,Soltan Ana,Ghețiu Valentina, Guștiuc Alexandru, Antoniuc Serghei. 
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