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Nivelul Nume elev
0
POPA ANCA
1
BALOG DRAGOŞ
HEREDEA CRISTINA
MIHOC DELIA
ARADAU CRINA
2
FĂT ANAMARIA
ŞANDOR LAURA
HALASZ RUDOLF
3
LEZEU IONELA
LAZA DAN
PUP PAUL ADRIAN
4
MAGDA LAVINIA
PITUT ALINA
Am selectat pentru voi în
rândurile ce urmează câteva cuvinte
despre cei ce vă reprezintă şi ar dori
să vă ajute să petreceţi clipe cât mai
plăcute ca şcolari:
F Anca Popa „...Este o fire optimistă,
îi plac sărăţelele, alunele, ciocolata şi
fotbalul. Ca materii preferă să înveţe la
gramatică, literatură, geografie, limbi
străine şi nu în ultimul rând la
matematică şi fizică, îi plac foarte
mult copiii, fotbalul, să-1 urmărească
la televizor, din tribună, dar şi să-1
joace, ascultă cu plăcere muzica şi se
destinde citind şi plimbându-se prin
natură. Are nişte pisicuţe foarte
jucăuşe. I-ar place să lucreze cu copii,
să-i poată ajuta, să călătorească în ţară
şi străinătate..."
F Dragoş Balog „...I-ar place să
coordoneze acţiunile sportive, în
echipă. Este născut în zodia Peşti şi îi
plac sportul, cu tot ce ţine de sport,
pescuitul sportiv, muzica, excursiile în
natură.
Dintre
materii
preferă
matematica, informatica şi orele de
educaţie fizică. Vizionează cu plăcere
unele programe TV, ascultă muzică,
joacă fotbal, merge la pescuit. Şi-ar
dori să devină un bun informatician..".
F Cristina Heredea „... I-ar place să
coordoneze concursuri la staţia şcolii
şi excursii. Este o persoană echilibrată,
îi plac informatica, jocurile pe calculator, muzica şi dansul. I-ar place să
facă excursii la munte, în timpul liber
îşi ajută părinţii, citeşte şi ascultă muzică. Ar dori să urmeze cursurile
Facultăţii de Ştiinţe Economice..."

Clasa
Funcţia ce o îndeplineşte
VIII
Reprezentanta claselor V-VIII
IX E
Reprezentantul claselor a IX-a
IX D
SECRETAR
IE
Reprezentanta anilor I profesională
IF
Reprezentanta anilor I ucenici
XF
Reprezentanta claselor a X- a
XF
VICEPREŞEDINTE
II A
Reprezentantul anilor II profesională
XI E
Reprezentanta claselor a Xl-a
XI E
CASIER
IIIC
Reprezentantul anilor III profesională
XII D
PREŞEDINTE
XII E
Reprezentanta claselor a XII -a
F Ioana Delia Mihoc „...I-ar place unul singur. Este elevă a liceului de 6
să coordoneze activităţi cultural artis- ani şi urmează profilul Arte Plastice,
tice şi sportive. Propune formarea avându-1 ca îndrumător şi diriginte pe
unei echipe de handbal feminin şi mas- dl profesor Benţa Pavel. S-a născut
culin la nivel de oraş formată din cei sub semnul zodiacal berbec. ÎI plac
mai buni sportivi liceeni ai Beiuşului. foarte mult trandafirii roşii. I-au purtat
îi place munca in colectiv şi are multe noroc întotdeauna numerele7,13,17, 21.
iniţiative de petrecere a timpului liber. Deviza ei este „totul sau nimic",
Citeşte mult, îndrăgeşte literatura, mai jumătate de măsură fiind pentru ea
ales proza eminesciană. Are ca pasiuni egal cu zero. Este o persoană fidelă
handbalul şi muzica, iese cu plăcere la credinţei că fiecare om merită o şansă.
un suc cu prietenii şi şi-ar dori să Evită falşii prieteni, minciuna, ipocrizia
petreacă mai mult timp în faţa unui şi falsele sentimente. Printre materiile ei
calculator. Şi-a propus să termine cur- preferate se numără îndeosebi
surile Şcolii profesionale, să dea dife- psihologia, pictura, desenul. Ascultă
renţă pentru liceu, apoi să urmeze o cu plăcere muzica clasică (Strauss,
facultate.
Vivaldi) şi îi place să citească. Unul
dintre visurile ei ar fi acela de a vedea
F Crina Arădău „...Are 16 ani şi îşi Veneţia. I-ar place să devină un
sărbătoreşte ziua în luna mai. îndră- designer vestimentar renumit...."
geşte româna, pentru că îi place
literatura, citind cu plăcere scriitori F Şandor-Cîrje „...Ar dori să
români cum ar fi: Creangă, Eminescu, coordonez acţiuni legate de modă şi
Sadoveanu. ÎI plac de asemenea pictură adresate unui grup interesat de
romanele
scriitorilor
clasici. aceste teme. Este născută în zodia rac,
Pasiunea ei este croitoria şi i-ar place are multă încredere în oameni, îi plac
ca hainele croite de ea să-i facă pe materiile de specialitate, desenul, picoameni cât mai eleganţi. Nu prea are tura, îndrăgeşte limba română, limbile
timp liber, dar când îl are şi-1 petrece străine, istoria artelor care-i dezvoltă
în aer liber sau ascultă muzică. Ar gustul pentru frumos şi-i îmbogăţeşte
vrea să aibă cât mai mulţi prieteni cultura generală, în timpul liber citeşte
pentru a le cunoaşte problemele şi mai ales reviste de modă, cu caracter
istoric, cultural, pictează, desenează
să-i poată ajuta la când au nevoie..".
vestimentaţii, ascultă muzică, merge la
F Anamaria Făt „... Ar dori să discoteci. După terminarea liceului ar
cooroneze tot felul de acţiuni care să dori să urmeze la facultate o secţie
promoveze bunul simţ, colegialitatea, legată de desenul vestimentar sau
cooperarea şi, bineînţeles, să aibă în cen- pictura. ..."
tru bucuria, buna dispoziţie, dorinţa
de a face ceva în comun cu colegii F Rudolf Halasz „ ...I-ar place să
noştri. Este de părere că munca în fie coordonatorul unor programe
echipă dă roade mult mai bune decât de
distractive de tipul excursiilor şi a
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