PERFORMANŢE 2000
La olimpiada de matematică
faza judeţeană, anul acesta s-au
acordat mai puţine premii. Totuşi
merită evidenţiată, performanţa elevilor
noştri:
-Vlădic Marius şi Mihailovici
Mădălina din clasa a VII-a, clasaţi pe
locurile I şi II pe zonă (şapte elevi au
reprezentat zona Beiuş la judeţ).
-Zare Cristian, Pantiş lonuţ, Dud
Alexandru şi Apostol Traian din
clasa a VIII-a, clasaţi pe locurile
I,II,III şi IV (opt elevi au reprezentat
zona Beiuş la judeţ).

-Magda Marian, Naghiu Florica, Micle
Natalia, Ban Nicoleta şi Zare Ciprian
din clasa a IX-a, clasaţi pe locurile I,
II, IV, V şi V (şase elevi au
reprezentat zona Beiuş la judeţ).
-Cociuba Sandu, Horvath Arpad, Boar
Andreea, Brădău Ancuţa şi Izsak
Andreea din clasa a Xl-a, clasaţi pe
locurile IV, V, V, V şi V (zece elevi au
reprezentat zona Beiuş la judeţ).
-Magda Lavinia şi Pituţ Anamaria
din clasa a XII-a, clasate pe locurile
V şi VIII ( opt elevi au reprezentat
zona Beiuş la judeţ).

La nivel judeţean s-au remarcat
la clasa a VIII-a Dud Alexandru,
clasat al 11-lea, el obţinând şi
PREMIUL al III-lea şi Apostol Traian
clasat al 29-lea din 111 elevi, la clasa
a IX-a Naghiu Florica, clasată
a 10-a, ea obţinând şi PREMIUL al
IlI-lea şi Micle Natalia şi Zare
Ciprian clasaţi pe locul 23 din 56
participanţi, la clasa a XI-a Boar
Andreea clasată a 22-a şi Horvath
Arpad clasat al 26-lea din 52
participanţi.
Îi felicităm pentru rezultatele
deosebite obţinute şi le dorim mult
succes la viitoarele competiţii !

La concursul zonal de matematică „Ştefan Musta”organizat la CNSV au obţinut premii:
- clasa a VIII-a - Dud Alexandru- locul I, Jurcă Valentin locul al Il-lea, Apostol
Traian locul al III- lea.
- clasa a IX-a E - Faca Andrada locul al II-lea, Zare Ciprian locul al IlI-lea,
- clasa a XI-a E - Cociuba Sandu locul I
La olimpiada de fizică faza judeţeană au obţinut premiul al IlI-lea – Magda
Marian, Ardelean Dana şi Zare Ciprian menţiune, toţi din clasa a IX-a E.

„Succesul,
în
mare parte, stă în voinţa
fete - grupa H
de a învinge; să ne
străduim deci şi să
„Un lucru bine făcut este
Desfăşurat în perioada 27stăruim."
31 martie 2000, finala
răsplătit........"
Despre felul cum au
marţi 11 aprilie.
După mai multe
În acest an şcolar încercări, anul şcolar 1999- evoluat fetele la acest
s-au înscris la campionatul 2000 s-a remarcat ca fiind campionat ne răspunde
de handbal feminin cinci anul în care eforturile echipei domnul profesor antrenor
echipe ce reprezentata clasele de handbal feminin a liceului şi două jucătoare din echipa
a Vl-a, a VII-a, a X-a D, nostru au fost încununate cu de handbal.
Reporter:Domnule profesor
anul ID şi anul IE. Ca succes.
Moruţ,
cum
urmare a evoluţiei lor au
Timp de mai mulţi Teodor
consideraţi
că
au
evoluat
jucat în finala mică, ani,
domnul
profesor
reprezentantele
claselor Teodor Moruţ a îndrumat fetele la acest campionat ?
a VII-a şi a X-a D (scor activitatea sportivă a echipei dl. prof. Sunt mulţumit,
final 4-11) şi în finala mare de handbal feminin a având în vedere condiţiile în
anul ID şi anul IE (scor acestui liceu. S-a reuşit să care se antrenează echipa.
final 2-7). Deşi nu au ajuns se
ajungă
astfel
în Reporter: Ce speranţe vă
în finală, elevii clasei a VI campionatul
judeţean, puneţi în această echipă ?
s-au remarcat datorită datorită meciurilor câştigate dl. prof: Dacă anul acesta
spiritului de echipă, a pe zonă cu marea rivală, am luat locul III, pe viitor
sperăm să jucăm finala.
galeriei şi a susţinerii morale echipa de la C.N.S.V. Beiuş.
a doamnei diriginte Sabău
La nivel judeţean Reporter: Cum vă sprijină
în
acumularea
Stela, care a fost trup şi fetele noastre s-au clasat pe şcoala
suflet alături de micuţele locul III jucând împotriva rezultatelor?
hanbdaliste.
fetelor de la Marghita, dl. prof: Când condiţiile
Clasamentul final:
Vadul Grisului, Oradea şi financiare se vor îmbunătăţi,
sunt convins că şcoala ne va
locul I - anul IE,
Aleşd.
locul al II-lea - anul ID,
Acest loc III îl ajuta substanţial.
Următoarele intervievate
locul al III-lea- a X-a D,
datorăm iscusinţei domnului
locul al IV-lea- a VII-a,
profesor
şi
muncii au fost Monica Marcu, elevă
locul al V-lea - a VI- a.
perseverente a fetelor din în clasa a XI-a E şi Adriana
Premierea a avut loc în luna
echipă. Acest lucru ne-a Chirobocea, elevă în anul I D.
mai.
făcut să ne aducem aminte Reporter:: Monica, ce
Reporter pe teren:
de ceea ce spunea L. A. părere ai despre acest
Mihoc Delia, anul I F
campionat?
Seneca :
Monica: Nu a fost un
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campionat uşor, sper ca în
următoarele competiţii să
ocupăm un loc mai bun.
Reporter: Ce-ţi doreşti în
viitor în ceea ce priveşte
handbalul ?
Monica: Aş dori să ajung o
jucătoare de „talie înaltă".
Reporter: Adriana, care meci
din acest campionat ţi s-a
părut mai dificil ?
Adi: Cel mai greu a fost cu
echipa
din
Marghita,
deoarece am avut multe
ratări.
Reporter: Ce părere ai, se
putea obţine un loc mai sus
în campionat ?
Adi: Da, se putea obţine
locul II liniştit dacă eram
mai atente în apărare şi atac.
Mulţumim handbaliştilor şi la următoarele
meciuri vom încerca să fim
la înălţime şi noi, cu echipa
de suporteri.
Reporteri: Delia Mihoc şi
CorinaVancu, anul I E

