Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
ACTIVITĂŢI (săptămâna 28.10.2013 – 02.11.2013)

Halloween

este o sărbătoare cu frecvenţă anuală care are loc în
fiecare an pe data de 31 octombrie. Rădăcinile sărbătorii se trag din Festivalul Celtic
Samhain, dar şi din sărbătoarea creştină Ziua Tuturor Sfinţilor (sau Ziua Tuturor
Sufletelor). (sursa: http://www.wikipedia.org/).
Consiliul Şcolar al Elevilor împreună cu profesorii din catedra de limbi străine
şi arte plastice vă propun, în această săptămână, următoarele activităţi:
1. CONCURS de eseuri tematice
Tema: „Halloween Compositions Competition”
Cerinţe: Imagine and describe in 10-15 lines the ideal
Hallowean Party.
Termen de predare a lucrărilor: vineri, 1 noiembrie 2013,
ora 11:05, la prof. Tabita Gabor.
Răspund: profesorii de limba engleză
2. EXPOZIŢIE - CONCURS de dovleci sculptaţi – joi,
31.10.2013 între orele 9:00 şi 14:00.
- Clasele de liceu participă cu maximum un exponat şi
clasele de gimnaziu cu maximum trei exponate.
- Termen de predare: joi, 31.10.2013, ora 08:50, în sala
de şedinţe a Consiliul elevilor.
- „Dovleacul sculptat” va fi însoţit de o etichetă pe care se
menţionează ce reprezintă şi clasa care l-a înscris în concurs.
Răspunde: Biroul Executiv al CŞE, coordonat de candidații din acest an.
3. CONCURS „Parada costumelor” –joi, 31.10.2012, între orele 15:00 şi 17:00.
În spatele măştii, în faţa publicului şi a aparatului foto,
elevii vor prezenta costumul pe care îl poartă.
Juriul va aprecia dacă vor fi folosite expresii în limba
engleză, tipice personajului interpretat: descriere, salut, urări,
etc.
În sală au acces gratuit elevii care sunt costumaţi în
diferite personaje sau poartă o mască. Pentru ceilalţi elevi
preţul de intrare este de 3 lei. Banii strânşi din vânzarea
biletelor vor fi utilizaţi pentru premierea elevilor.
Răspund: Consiliul Şcolar al Elevilor, prof. de engleză, de arte plastice şi diriginţii
claselor de gimnaziu.
Notă. Activităţile sunt cuprinse în proiectul judeţean „Rendez-vous între culturi”.
Joi, 31.10.2013 vom avea printre noi oaspeţi de seamă: prof. Florina SZABO, Monica CURTA, Delia TARR,
Anca CURPAŞ, de la CCD Bihor.

