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Pădurea a reprezentat dintotdeauna pentru om o bogată şi
inepuizabilă sursă de materii prime, care i-au adus, în decursul mileniilor,
servicii din cele mai diferite, chiar vitale. Exploatată nemilos în trecut, de
către om, fără preocupări constante din partea acestuia de a o apăra,
conserva şi dezvolta, pădurea a intrat treptat în conştiinţa tuturor ca o
necesitate stringentă în viaţa societăţii, în protejarea climei şi apărarea
mediului înconjurător.
Realizarea celor mai sănătoase arborele, înalt productive, cu stabilitate
în timp şi rol polifuncţional bine asigurat reprezintă principiul de bază al
politicii forestiere. Obţinerea acestor rezultate este posibilă numai pe baza
cunoaşterii temeinice a pădurii, a vieţii şi activităţilor din cuprinsul ei.
Tocmai acest scop 1-a urmărit şcoala noastră prin fiinţarea profilului
silvicultură. Pregătirea ca silvicultor înmănuncheată într-o formă accesibilă
elevilor, multiple şi complexe elemente din diferite compartimente de
activitate legate de fondul forestier din ţara noastră. Pregătirea în
specialitatea Silvicultură se adresează, deopotrivă, celor care participă la
activităţile de creare, îngrijire şi exploatare a pădurii, la buna ei gospodărire
sau la vindecarea rănilor cauzate de om sau natură, precum şi celor ce doresc
să cunoască mai bine rolul extrem de important al pădurii în dezvoltarea
economico-socială şi în protejarea solului şi al mediului înconjurător.
Intraţi în rândul celor ce conferă pădurii dimensiunile şi importanţa
cuvenită, stabilindu-se căile de urmat pentru continua sporire a bogăţiei
„Aurului Verde"!
Profesor de silvicultură, Silvia Codreanu

Activităţi ecologice...
De curând s-a reamenajat spaţiul verde de pe
baza sportivă a şcolii, folosind puieţi de larice, molid,
produşi în pepiniera şcolii de către elevii de la profilul
Silvicultură.

Turişti elveţieni pe meleaguri
beiuşene
Tineri de vârsta noastră, ce urmează cursurile în
Elveţia, au poposit pe meleaguri beiuşene să ajute la
construcţiile de locuinţe din cadrul Habitatului.
Momente frumoase am petrecut alături de ei.
27.10.2002 -the first day with XIIE & XIE:
• Old church;
• The Bears Cave-CHIŞCĂU;
• Museum and exhibition-CHIŞCĂU.
29.10.2002 -the second day with XIIE & XIE
• Caution ! Men working !
• Baschet-bal with: Kings and Roses
• A night out on the town -a mineral water to
Casina
31.10.2002-the third day with XIIE & XIE
• Visit to School .
Good luck ! AII the best !
See you soon !!
Dana Ardelean, Floricuţa Naghiu, Andrada Faca,
Dragoş Balog, Ciprian Ciurba. Marian Magda, Ciprian
Zare, Ştefania Zekany, Traian Apostol, Sandu Dud, Vali
Jurcă, Cristian Zare, XIIE & XIE

Au fost expuse în sala de
expoziţii 29 lucrări ale elevilor din şcoala
noastră Juriul format din elevii din Biroul
Permanent a acordat puncte lucrărilor
expuse. În urma votului, clasamentul arată
astfel:
locul I - lucrarea cu nr. 4 - propusă de
SĂRAC IOANA din IXA şi lucrarea cu
nr.23 propusă de BOC ADINA din IXD
locul II - lucrarea cu nr l - realizată de
ŢIG ROXANA din XIA,
locul III -lucrarea cu nr. 5 - creaţia elevei
ŞANDOR CÂRJE FLORINA din IXA
menţiune s-a acordat elevei LUCAC1U
CARLA din XIA care a avut numărul de
concurs 2.
Lucrările situate pe primul loc
sunt scanate şi le admiraţi pe coperta
revistei. Celelalte lucrări se găsesc în sala
de expoziţii. Felicitări talentaţilor pictori
şi graficieni care au expus lucrările.
REBECA Mabda, XIA

?

ALTE CONCURSURI DE CREAŢIE
în 30 noiembrie 2002 juriul format din profesorii
Briscan Gabriela, Bercovici Crina, Benţa Pavel şi Frâncu
Tudor a stabilit clasamentul pe şcoală la concursuri care au
ca finalitate mari premii. Pentru a intra în posesia acestor
premii lucrările trebuie să treacă prin filtrul juriilor constituite
pe zonă, judeţ şi pe ţară.
Astfel primele 2 lucrări clasate pe şcoală au „luat
drumul" către Liceul Pedagogic unde a avut loc jurizarea pe
zonă, şi de acolo către Oradea. În caz că printre cei ce vor
câştiga aceste concursuri se află şi colegii noştri vă vom ţine la
curent.

CONCURSUL „SIDA”- o provocare la solidaritate
Secţiunea creaţie literară: locul I- MABDA REBECA, XIA,
locul II- AMBRUŞ CRISTINA, IXE

CONCURSUL „JOCURILE OLIMPICE ÎN
IMAGINAŢIA COPIILOR ”
EGYED EVELIN ŞTEFANIA, VI - locul I, ROTAR LAURA
ALINA, VI şi ŞTEF DIANA, VII - locul 11, PETRUŢ
MĂDĂLINA, VII - locul III

CONCURSUL „SPORT ŞI SPORTIVITATE”
ROMAN ALEXANDRA, VI şi VLĂDICA CĂTĂLIN, VII locul I, CRĂCIUN ALIS, V şi DERINGĂ ELENA, VI locul II, BAR ANDREI, VII -locul III
ELISABETA Balint, anul III D
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