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BUN VENIT !

O

dată cu venirea toamnei, Colegiul
nostru își numără bobocii, astfel
urăm un călduros bun venit noilor noștri colegi din
clasele a V-a şi a IX-a. Desigur nu uităm de restul
familiei CNIS, cei deja acomodaţi cu atmosfera
liceului, lor le urăm succes în continuare. În special
claselor a XII-a le ținem pumnii strânși începând de
acum, pentru treapta ce o au de trecut: bacalaureatul.
Împreună vrem să ridicăm standardele şi în acest an,
iar această reușită depinde de implicarea fiecăruia.
Mult succes!
Larisa Grosoş, clasa XII- a F

ROMÂNIA CÂNTĂ PESTE HOTARE

Î

n vreme ce marea majoritate a
elevilor Colegiului nostru se bucurau
de mult aşteptata vacanţă de vară, membrele
corului Adagio pregăteau sârguincios turneul
european ce aveau să-l parcurgă între 11 şi 26 iulie
2013.
România a fost reprezentată prin cântec în ţări precum Austria, Elveţia şi Franţa.
Prima reprezentare a fost susţinută la Viena, chiar
înaintea statuii marelui compozitor Mozart,
urmând mai apoi un concert în apropierea staţiunii
Evolaine din Alpii elveţieni şi un altul pe malul
lacului Leman în vecinatatea oraşului Laussane.
Apogeul turneului a fost atins la Chabeuil
(Franţa) unde corul Adagio s-a bucurat de un
real succes reuşind să umple o întreagă biserică.
Seria concertelor a continuat la Gap şi s-a
finalizat la Notre Dame de Laus, unde de
asemenea corul a avut parte de mari succese.

Itinerariul turneului a mai cuprins obiective ca:
Salzburg(Austria), Paris, oraşe de pe Costa de Azur
(Cannes şi Nice) şi nordul Italiei(Savona şi Padova).
În colectivul corului Adagio s-au
întrunit eleve absolvente ale profilului pedagogic
din generaţiile anterioare precum şi cele în curs de
absolvire: Beatrice Glazer (X G), Corina Achim,
Carina Cardoş, Bernadette Cubiţchi, Dalina
Ignat, Marta Morar (XI H) şi Larisa Cristea,
Bianca Borzaş, Patricia Gherman, Adela Pop,
Adelina Terebeş (XII G). Menționez de asemenea
și prezența elevelor din clasele gimnaziale ale Colegiului nostru: Alexandra Cherecheş şi Adelina
Şandor (VIII).
Nu în ultimul rând miile de mulţumiri
şi laude se îndreaptă către domnii profesori Ileana
şi Ioan Petrovici sub a căror îndrumare atât
România cât şi Corul Adagio au urcat pe treptele
succesului internaţional. VÃ MULŢUMIM.
Corina Achim, clasa a XI- a H

EXAMENE CAMBRIDGE

Î

n luna decembrie a acestui an va avea
loc cea de-a XI-a sesiune de examene
Cambridge, desfășurată în Centrul Închis
de Examinare Cambridge din cadrul Colegiului Național “Ioan Slavici”, care funcționează
pe lângă Consiliul Britanic din Cluj-Napoca.
Examenele vor avea loc la următoarele date:
• FCE paper based - 7 decembrie 2013; FCE computer based - 14 decembrie 2013; CAE paper based
- 14 decembrie 2013; CAE computer based - 7 decembrie 2013.
Înscrierile la examene au loc în această
perioadă, după cum urmează:
• FCE PB și CB - între 30.09 - 18.10.2013;
• CAE PB și CB - între 07.10 - 25.10.2013.
În cazul în care există candidați suficienți
pentru susținerea examenelor pe calculator (minimum 10/nivel), perioada de înscriere pentru aceste
examene se prelungește până în 27 noiembrie pentru
FCE CB, respectiv 21 noiembrie pentru CAE CB.
Taxele de examinare au rămas neschimbate, și sunt următoarele:
•Cambridge English First (FCE) - paper based		
600 de lei;
•Cambridge English First (FCE) - computer based
570 de lei;
•Cambridge English Advanced (CAE) - paper based
600 de lei;
•Cambridge English Advanced (CAE) - computer
based 580 lei.
Candidații CAE care studiază la un profil bilingv sau intensiv beneficiază de o reducere de
10%. Pentru toate examenele se percepe și o taxă de
administrare în valoare de 50 lei. Celor interesați
de examenele pe calculator, CambridgeEnglish.org
le pune la dispoziție câte o simulare, la următoarele
adrese:
http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-fce/index.html
(pentru FCE CB) și
http://cbpt.s3.amazonaws.com/cb-cae/index.html
(pentru CAE CB).
Pentru amănunte suplimentare legate de
examenul Cambridge pe calculator, adresați-vă
colegilor voștri din clasa a XII-a C, care au susținut
deja CAE CB în luna iunie a acestui an, sau profesorilor de limba engleză.

Detalii privind modalitatea de înscriere
se găsesc pe site-ul www.cnislavici.ro, pagina
Examene Cambridge. Mult succes!
			

prof. Ioana Văsuț

RADIO CNIS

A

vem echipă de radio! Cine sunt ei?
Colegi de-ai voștri, care și-au dorit și
s-au încumetat să participe la concursul organizat de
Radio CNIS, concurs deschis tuturor elevilor Colegiului, mai puțin celor din clasele terminale (care
anul acesta trebuie să învețe cât pot ei de mult și
de bine). Îi felicităm pe toți cei 11 aspiranți, și vi-i
prezentăm pe cei mai norocoși (și merituoși), care
vor forma echipa de radio în acest an școlar:
•Prezentatoare de știri:
Corina Achim, XI H
•DJ:
Emil Ardelean, XI D
Andrei Pintea, X A
Diana Tulba, XI E
Cristian Torzsa, XI D
Până pe 18 octombrie tânăra echipă
se află în perioada de acomodare, așa că veți
asculta doar muzică (luni și marți, Emil;
miercuri și vineri, Andrei; joi, Diana), iar din 21
octombrie îi veți și auzi în fiecare pauză de dimineață și pauză mare, aceasta din urmă aducându-vă ”Minutul de știri”, cu Corina Achim.
Vom avea dedicații muzicale, veți putea
vota piesa zilei / săptămânii (dintre cele propuse de
DJ), vom începe să realizăm scurte emisiuni, însă
toate la timpul lor.
Deocamdată, succes Radio CNIS!
			

prof. Ioana Văsuț

Grafică: Alberto Chiş
Prof. Coord.: Carmen Mike
Prof. Supervizor:
Dir. Adj. Simona Păcurar

