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% CAMPIONATUL DE FOTBAL LICEU-este
ceva ce nu lipseşte din viaţa de licean. Iată că s-a
finalizat şi la noi. S-au înscris 14 clase, şi s-au clasat
pe primele locuri următoarele echipe:
locul I - echipa clasei a X-a C - campioni în acest an.
S-au antrenat, s-au mobilizat, şansa a fost de partea lor
şi au învins. Felicitări şi mult succes la următoarele
meciuri !
locul II - echipa clasei a XII-a B – vicecampioni în
acest an. Au luptat vitejeşte pe terenul de fotbal, le
dorim şi lor succes la examenele vieţii!
locul III - echipa clasei a XII-a C - au mai urcat o
treaptă pe podiumul de premiere faţă de anul trecut. Îi
aşteptăm la întâlnirea de 10 ani la un meci amical.
Succes în viaţă !
locul IV - echipa clasei a IX-a H - deşi printre cei
mai mici, au dovedit că „sunt o forţă”. Anul viitor
precis vor urca pe podium.
Organizatorii au fost elevii Purtan Sergiu,
Horalipa Florin, Pop Călin - ei reprezentând Biroul
Permanent al Consiliului Elevilor. De partea de
arbitraj s-au ocupat domnii profesori de sport
Domocoş Adrian şi Horge Traian.
Au menţinut voia bună pe parcursul
desfăşurării finalei mari, destinzând publicul:
MARINCAŞ CĂLIN, XIIE- Comentator sportiv de talie
internaţională,BRÂNDA MIRCEA, POPA CĂTĂLIN,
ZIMBRAN DENIS, PURTAN SERGIU, XIIEcomponenţii echipei de intervenţii în caz de accidente.
% Concursul „Avram Iancu”- CRĂIŞORUL
MUNŢILOR- organizat de Cercul
Militar şi Societatea culturalpatriotică „Avram Iancu” Filiala
Beiuş în 9 iunie 2005.
Echipajul şcolii noastre a obţinut
locul III. Elevii IZSAK TIMEA
(VI), PIŢ DIANA (VII), ŞTEF
MARIUS IONUŢ (VII), HAIDU
MĂDĂLINA
(VIII), au fost
îndrumaţi de doamna profesoară Petriş Adela.

% Concursul „Grafică şi poezie - interferenţe
culturale internaţionale” a fost organizat de
Fundaţia Polidor-Bucureşti. La acest concurs au
obţinut PREMIU SPECIAL elevii: ANCA IOANA
RADU, XIA şi CRISTIAN DRĂGHICIU, XIA. Elevii
au fost îndrumaţi de domnul profesor Benţa Pavel.

% Cu ocazia careului din
iunie 2005 domnul director
Ile Nicolae a
înmânat
DIPLOMA „CEL MAI
FIDEL
CITITOR
al
cărţilor din biblioteca şcolii
elevei PETRUŞ FLORINA
din XI D.

ÎNVAŢĂ SĂ FII SIMPATIC(Ă)
Toţi psihologii sunt de acord că una din căile
pentru a reuşi în viaţă este să fii simpatic(ă).
Simpatic nu înseamnă neapărat iubire, amiciţie.
Eşti simpatic(ă) de la prima vedere. Dar cum vin
aceste unde benefice iradiate de persoana ta?
Foarte des, simpatia vine din fizionomie. Ochii
care strălucesc, gura cu colţurile ridicate, nasul drept,
capacitatea de a păstra un anume surâs sunt atuuri
primite de la natură care face ca figura ta să placă.
Nu trebuie să confunzi aceste însuşiri cu
frumuseţea. Poţi să fii frumos (frumoasă) şi să nu
trezeşti simpatia. Poţi să fii urât(ă) şi să pari extrem de
simpatic(ă). În general persoanele simpatice sunt
persoane lipsite de gravitate, disponibile, nu neapărat
spirituale, dar care au râsul şi surâsul uşor. Sunt
persoane „fără chichiţe”, care nu se supăra din orice
fleac, care nu fac din ţânţar armăsar. La şcoală, în
excursie, în orice tip de colectivitate ele sunt factori de
aplanare a conflictelor, factori de conciliere.
Simpaticii nu duc vorbele rele, nu întorc
cuvintele pe toate feţele. Nu sunt dispuşi să
interpreteze în râu o vorbă, în schimb, uită uşor diferite
incidente.
Simpaticii sunt amabili, au "da"-ul uşor. Sunt
gata să facă mici servicii. Sunt cei care spun primii
"bună dimineaţa","bună seara".
Fii simpatic(ă) şi 50% din reuşită va fi
asigurată! Abordând un zâmbet încântător, adresând
câteva cuvinte politicoase, câştigi amiciţia celor din
jur.
Odată câştigată, trebuie păstrată. Cum?
Respectând în continuare oamenii, adaptându-te
oricărei situaţii, mai ales cu ajutorul hazului, căci
simţul umorului este esenţial.
Fiţi simpatici(e)! Nu este deloc greu!
Cristina AMBRUŞ, XIIE
z În semestrul I al
anului şcolar 2005-2006,
Clubul
Internet
şi-a
desfăşurat activitatea datorită
sprijinului
profesorilor:
Szatmari Edit, Bercovici
Manuel, Mlendea Adrian,
Mada Maria, Popa Floare, Movilă Cornelia, Gal Alina,
Briscan Gabriela şi al elevilor: Şandor Adrian (XE),
Vlădica Cătălin (XE), Petrulea Anca (XE), Halasz
Brighitta (XE), Roiti Robert (XIE), Popa Florin (XIE),
Dărăban Radu (XE), Jurcan Alexandru (XE),
Bucurean Ionuţ (XIE), Dance Daniel (XIE).
z La extinderea Internetului în cabinetele şi
sălile din şcoală, domnul profesor de informatică
Bercovici Manuel, a fost ajutat de elevii Dance Daniel,
Gabor Dorel, Roiti Robert şi Paşca Ciprian din clasa
a XI-a E.
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