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Let`s do it Romania !

Î

n data de 28 septembrie 2013 a avut
loc a IV-a ediţie a acţiunii “Let`s do
it Romania”. Colegiul Național “Ioan Slavici” a
luat parte și anul acesta la sărbătoarea acestei zile.
Am pornit în total 66 de CNIŞti
printre care clasele V-VIII îndrumate de doamna profesoară Irina Florea, clasele IX-B, IX-C,
IX-E, IX-G, X-A şi X-C însoţite de doamna
profesoară Monica Pădureanu, precum și cei
mai mari, XI-A, XI-B, XI-F, XI-G şi XI-H
împreună cu doamna profesoară Lăcrămioara
Dinga.

curi, hârtii, ş.a. Pe la jumătatea drumului
câţiva dintre noi ne-am oprit la o casă, despre care credeam că este benzinărie, pentru o
pauză de masă şi ne-am aşezat pe poduleţul din
faţa gardului. Această acţiune a fost un prilej
pentru a lega noi prietenii. A fost ca o primă
excursie cu clasa.
Primul sac a fost adunat de elevele Bianka Schreier, Raluca Crăciun,
Monica Tite şi Crina Bura din clasa a XI-a B,
iar până la pădure s-au strâns în total 68 de saci.
La ora 12:00 ne-am întors la autobus şi
ne-am îndreptat spre oraş cu o sumedenie
de amintiri plăcute precum în fiecare an !
Bianka Schreier, clasa a XI-a B

Danemarca, o țară fascinantă

Ne-am întâlnit cu toţii în Centrul
Vechi, am primit echipamentele şi ne-am
îmbarcat pe Cuza Vodă pornind spre pădurea
Cionchești. Drumul a fost lung și rece, dar
ne-am adaptat situaţiei. Primii paşi s-au
desfăşurat cu mişcări robotice din cauza frigului, însă după câteva zeci de aplecări am reuşit
să ne încălzim. În drumul nostru de câţiva
kilometri am găsit şi nişte brânduşe şi tufe
de măceş, nu doar ţigări, flacoane, cauciu-

A

ți fost vreodată în Danemarca?
Dacă nu, vă spun că din Satu
Mare ați fi avut de parcurs o distanță de 1632
de kilometri până în Copenhaga, distanță
străbătută cu autocarul, de echipa Colegiului
Național “Ioan Slavici”, reprezentată de elevii
Romina Pusztai, Andrea Rotar și Cristian
Kuprak, însoțiți de doamna profesoară Monica
Pădureanu. Noi, am câștigat această excursie în
Danemarca în urma concursului ”Viață pentru
mediu, viață pentru om”, organizat de Agenția
de Protecția Mediului Satu Mare.

Am plecat în ultima săptămâna de școală, în
data de 17 Iunie 2013.
După un drum cu peisaje foarte
frumoase, prin Austria și Germania, am
trecut și granița cu Danemarca, iar mai apoi
am ajuns și în Copenhaga. O altă lume!
Pot spune că Danemarca m-a fascinat din prima clipă! Este o țară extrem de
curată, cu multe spații verzi, care au ca specific
arborii cu coronamentul cubic, cu oameni
sociabili și prietenoși, unde din ce în ce mai
mulți elevi români aleg să urmeze facultatea.
Ce mi-a plăcut foarte mult a
fost faptul că oamenii folosesc bicicleta ca
mijloc de transport. Fiecare cetățean are
un foarte dezvoltat simț al ecologiei, toți au
biciclete și sunt echipați corespunzător. Pe
toate trotuarele există piste special amenajate pentru ei. Când ninge, prima dată sunt
curățate de zăpadă pistele de bicicliști apoi
trotuarele și abia la urmă, șoselele, iar pentru a descuraja poluarea taxele pentru a-ți
cumpăra o mașina sunt de trei ori prețul ei.
Am vizitat Agenția Europeană de
Mediu în subsolul căreia se află o parcare
pentru biciclete. Toți cei 230 de angajați vin la
serviciu doar cu bicicleta. Am văzut multe locuri
frumoase, ne-am plimbat cu vaporul pe Grand
Canal și am vizitat Palatul de vară al regalității.
La întoarcere am făcut un scurt popas în “Orașul de aur”, Praga.
În concluzie pot afirma că îmi pare
bine că am participat la acest concurs, iar eforturile făcute mi-au fost răsplătite pe măsură.
Romina Pusztai, clasa a XI-a B
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CÂTE CEVA DESPRE HALOWEEN

C

ine spune că “Frumoasa şi
Bestia” nu sunt cele mai în
vogă personaje în această perioadă a anului?
Ne-au demonstrat contrariul elevii claselor a V-a şi a VI-a de la Colegiul
Naţional ”Ioan Slavici” şi invitaţii lor, elevii
claselor a V-a şi a VI-a de la Liceul de Artă
”Aurel Popp”.
Vineri, 25 octombrie, zeci de prinţese
şi monştri şi-au dat întâlnire la cea mai reuşită
petrecere din ultimii ani, organizată în cadrul
liceului nostru!
Cu această ocazie, au avut loc
întreceri sportive, de creaţie, prezentare
de costume cu acordarea de diplomă şi
totul a culminat cu o petrecere foarte reuşită.
Toate acestea au fost posibile datorită organizării desăvârşite sub îndrumarea doamnei
diriginte a clasei a V-a, Irina Florea, şi cu
participarea doamnei profesoare de educație
fizică și sport, Dana Rogojan, din cadrul
Colegiului Naţional ”Ioan Slavici” şi a
doamnei profesoare Constanța Goja din cadrul
Liceului de Artă, reuşita fiind astfel garantată.
Data viitoare așteptăm toți elevii Colegiului alături de noi, să dăm culoare școlii printre dovleci, monștri și stafii!
		Andrei Ghiriti, clasa a V-a

