
Ziua porŢilor deschise la liceul TeoreTic “PeTru rareŞ” 

Tg.LĂpus 

     Anul acesta am organizat prima ediţie „Ziua Porţilor Deschise” la 

Liceul Teoretic Petru Rareş . In cursul zilelor 6-7 aprilie 2015, elevii 

claselor IX- B si X- B, împreuna cu doamnele profesoare Pop Claudia, 

Peter Măriuţa, prof. de chimie, Leşe Mihaela, Boga Ana, Hereş Saveta 

prof. de fizică si cu ajutorul doamnei laborante Petruţ Marinela i-am 

primit cu mult drag pe elevii următoarelor şcoli: Şcoala Gimnaziala 

Vima Mică, Şcoala Gimnaziala “Florea Mureşanu” Suciu de Sus, 

Şcoala Gimnaziala Cernesţi şi Şcoala Gimnaziala “Nicolae Steinhardt” 

Rohia. 

   Elevele Dan Carmen si Ţura Diana i-au întampinat pe elevii şcolilor 

Suciu de Sus, Cerneşti, Rohia, Vima Mică, le-au arătat laboratoarele 

de informatică, limba româna, fizică, chimie, istorie, sala de sport si 

restul claselor în care se desfăşoara orele de curs. Au fost foarte 

încântaţi de ceea ce au văzut si s-au bucurat când i-am condus în 

laboratorul de chimie. Doamnele  profesoare Pop Claudia şi Peter 

Măriuţa îi aşteaptau pregătite să înceapă experimentele alături de 

doamna laborantă Petruţ Marinela. După ce au urmărit diversele 

experimente au avut ocazia să vadă colecţia de minerale si pietre 

semipreţioase a liceului. Elevii clase a IX –a B  le-au furnizat 

informaţii despre acestea si le-au explicat modul lor de formare, 

compoziţia, structura, provenienţa. 

    După experimentele demonstrative din laboratorul de chimie, i-

am condus în laboratorul de fizică unde doamnele profesoare Leşe 

Mihaela,  Boga Ana şi Hereş Saveta le-au demonstrat fantasticele legi 

ale fizicii cu ajutorul elevilor clasei a X-a B si al elevului Griguţa Vlad. 



    Bineînteles si acest laborator si experimentele făcute le-au plăcut 

foarte mult, rămânând cu o impresie foarte bună despre liceul 

nostru. 

     Au fost doua zile impresionante atât pentru elevii şcolilor Suciu 

de Sus, Cerneşti, Rohia, Vima Mică, cât şi pentru noi, elevii claselor a 

IX-a B si a X-a B. 

     Ne bucurăm să îi primim şi anul viitor la Liceul Teoretic “Petru 

Rareş”. 

                                                                                  Articol întocmit de: 

 Şanta Alexandra  
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 Tuns Bianca 

 Ţura Florin Mihai  

 

 



 

 

 

 



   

 



 

 



 



 

  

 


