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% În 9 mai sărbătorim Proclamarea Independenţei de Stat a României (1877) şi Ziua VICTORIEI (1945)

9 mai a devenit ZIUA EUROPEI
În şcoala noastră am evocat evenimentele mai sus amintite prin următoarele activităţi:
ACTIVITATEA PROPUSĂ
PARTICIPANŢI
Luni, 9 mai 2005
- la ora 8 aţi fost provocaţi să răspundeţi la nişte
întrebări de istorie. Până marţi, 10 mai 2005, în pauza
Elevii şcolii
mare, aţi avut posibilitatea să completaţi răspunsurile şi
să le predaţi profesorilor coordonatori
Elevii şcolii, recitatorii:
- în pauza mare CAREU - „Ziua Europei, ziua noastră
Yassin Cătălin (VI), Mabda
a tuturor”
Anamaria, (IXA), Laslău
- evocarea evenimentelor- Ispas Dan (prof.
Cristina (IXA), Iştoc Anca
istorie),
(XD), Codrean Ioana (XE),
- moment artistic – recitări
Gheţi Adriana (XE)
-depuneri de coroane la monumentele istorice ale
Un grup reprezentativ de
oraşului
elevi
4 mai - 9 mai 2005
Elevii şcolii
-evocarea evenimentelor - în cadrul orelor de istorie şi
dirigenţie

Prof. coordonatori
Petriş Adela,
Bogdan Traian,
Bercovici Crina,
Tudor Mirela

Briscan Gabriela,
Grigoraş Eleonora,
Făşie Monica
Direcţiunea şcolii
Diriginţii, profesorii
de istorie

ÎNTREBĂRILE CONCURSULUI
1. Ce semnificaţie are ziua de 9 mai pentru români?
2. Când a fost proclamată Independenţa de stat a României?
3. În ce cadru festiv a avut loc proclamarea Independenţei de stat a României?
4. Cui aparţine următoarea afirmaţie „…În stare de rezbel, cu legăturile rupte ce suntem? Suntem
independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare…!”
5. Ce eveniment a avut loc în 9 mai 1945?
6. Câte state fac parte în prezent din Uniunea Europeană?
7. Enumeraţi cele trei simboluri ale Consiliului Europei.
Clasamentul:
Premiul I – echipajul clasei a X-a D, reprezentat de eleva Iştoc Anca
Premiul II – echipajul clasei a VI-a, format din elevii Yassin Cătălin, Robu Ionuţ, Ciuhandu Sergiu,
Dragomir Cosmin şi Popa Roxana
Premiul III – echipajul clasei a X-a K, format din elevele: Pîrlea Veronica, Mihuţa Daciana şi Morgovan
Rebeca

% SHOW-UL ARTELOR – Ediţia a XI-a – 26 mai 2005
În acest an s-au aliniat la start colectivele de elevi din clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a (arte plastice), a IX-a
(arte plastice), a XI-a (arte plastice). Alături de ei, au trăit emoţia concursului, părinţi, diriginţi, profesori, colegi şi
prieteni. Probele acestei ediţii au fost :
-PROBA COSTUMELOR- confecţionate din materiale neconvenţionale
În urma deciziei juriului, s-au
-PROBA DE DANS- specific unei ţări (tragere la sorţi)
acordat premiile:
-DANS POPULAR
liceu -premiul I- clasa a IX-a A,
-PICTURĂ
-premiul II- clasa a XI-a A
-PROBA DE RÂS
gimnaziu -premiul I - clasa a VI-a,
-PROBA CLASEI.
-premiul II- clasa a VIII-a
Toate clasele participante s-au întrecut în a prezenta un
program cât mai original, avându-i alături pe diriginţii şi profesorii de desen: d-na prof. Briscan Gabriela, d-l prof.
Pordea Ciprian, d-na prof. Benţa Liana, d-l prof. Benţa Pavel, d-na prof. Bocşe Claudia. Prezentatorii, Şandor
Florina şi Mabda Daniel din clasa a XII-a A, au întreţinut atmosfera de vis creată de actori, călăuzind publicul prin
labirintul unei lumi fantastice.
“Nu rataţi ediţia a XII-a !“ .
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