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Ö La Concursul Naţional de Matematică „Lumina MATH”, ediţia a XII-a,
desfăşurat în 14.03.2009, au participat 7
elevi din clasa a V-a şi 5 elevi din clasa
a VI-a. Elevii care au obţinut cele mai
bune punctaje din şcoală la acest concurs au fost: la clasa a V-a: Alina
BENŢIU, Andreea LAZA şi Roxana
BODIN, iar la clasa a VI-a: Adrian
TUDOR şi Florin GHENŢ.

Ö În cadrul Concursului Zonal „Ştefan Musta” – ediţia a XV- a - s-au
evidenţiat elevii:
Alexandra ORAŞ (XII E)- Premiul III,
Roxana BODIN (V) – Menţiune,
Lavinia HINŢ (XI D) – Menţiune,
Cristina CÂRJE (X D) – Menţiune.
Elevii au fost îndrumaţi de
profesorii Crina BERCOVICI, Simona
CAP şi Gheorghe CAP.

Ö La Concursul
Naţional de Jocuri
Logice, desfăşurat în
aprilie 2009, la Bârlad, judeţul Vaslui, au
participat elevii Maria AVRAM şi Vlad
CRISTEA, ambii din
clasa a V-a.

Ö Concursul Internaţional de Matematică Aplicată CANGURUL, desfăşurat în
20.03.2009, a înscris la start 160 de elevi din şcoala noastră. La nivelul şcolii s-au acordat
100 premii.
Una din noutăţile acestui îndrăgit concurs o constituie faptul că participanţii,
intrând pe site-ul concursului, pot să îşi vizualizeze lucrarea, să o analizeze, să primească
răspuns la problemele greşite, să studieze diferite statistici referitoare la problemele
rezolvate corect. Pe baza parolei alese de fiecare concurent, lucrările se vizualizează la
adresa: http://www.start-org.net/
Felicitări elevilor dornici să-şi pună în valoare perspicacitatea, viteza de reacţie,
intuiţia şi creativitatea!
Ö În semestrul al II-lea şcoala noastră a participat la derularea Proiectului Şcolar Naţional „Olimpiadele
Cunoaşterii” ediţia a IV-a, etapa a II-a, proiect care a antrenat aproximativ 130.000 de participanţi din întreaga
ţară. Principala activitate a proiectului o constituie Concursul Naţional pe discipline „Olimpiadele Cunoaşterii”,
competiţie care a adunat la start în şcoala noastră în lunile martie şi aprilie: 181 de participanţi la Limba Română,
97 la Matematică, 23 la Informatică, 44 la Engleză şi 34 la Franceză.
În funcţie de punctajul obţinut s-au atribuit următoarele premii la faza judeţeană: menţiune (82p) la 29
elevi, locul al III-lea (88p) la 21 elevi, locul al II-lea (94p) la 5 elevi şi la faza naţională: locul al III-lea (106p) la
un elev, locul al II-lea (112p) la un elev, locul I (118p) la 3 elevi.
La iniţiativa organizatorilor din şcoală s-au atribut şi 29 menţiuni la faza pe şcoală (76p).
Ö La Concursul Internaţional Mathématiques sans frontières Junior 2009, clasa a VI-a
a obţinut menţiune specială şi clasa a V-a premiul de participare. Elevii au primit diplomele din
Franţa.
În anul şcolar 2008-2009 din România au participat 6386 Elevi/Elèves, înscrişi în 273
Clase/Classes, din 91 Şcoli/Etablissements, situate în 27 Judeţe/Départements.
Ö La Concursul Naţional English Monologue Contest au participat la faza judeţeană elevii Andreea
OLAH (IX C), Dana NEDEA (IX D), Sergiu CIUHANDU (X A), Romina TOMELE (X C). Profesorii îndrumători
au fost Viorica BANCIU şi Liana DRĂGOI.
Ö Concursul Internaţional Genius Logicus 2008-2009 s-a
desfăşurat şi în acest an pe două secţiuni. Cei 44 elevi înscrişi în
concurs, la ambele secţiuni, s-au clasat pe locuri fruntaşe, atât la
nivel naţional, cât şi internaţional. Astfel:
- La forma A-corespondenţă – 20 elevi au fost declaraţi „rezolvatori internaţionali excelenţi”, pentru că
au rezolvat corect problemele din concurs cu procent între 96 şi 100 % şi 16 elevi au fost declaraţi „rezolvatori excelenţi”, pentru că au rezolvat corect problemele din concurs cu procent între 80 şi 95%;
- La forma B- contra cronometru - 2 elevi au obţinut certificat de argint şi 42 elevi au intrat în posesia
certificatului de bronz.
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