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 În seara zilei de 5 decembrie, Moș 
Nicolae a sosit în Sala Festivă a Co-

legiului, ademenit de vocile cristaline și de sufle-
tele tinere ale elevelor din clasa a XII-a G – profil 
pedagogic. Spectacolul de Moș Nicolae, o tradiție 
începută în anul 1994 de prima generație de ab-
solvente a Școlii Normale din cadrul CNIS și con-
tinuată sub îndrumarea domnului profesor Ioan 
Petrovici, a adunat peste 100 de persoane care s-au 
bucurat de colinde și tradiții românești împletite 
cu mici glume de copii năzdrăvani. Și chiar dacă 
viitoarele învățătoare s-au întors pentru o seară 
în lumea copilăriei, nu doar ele au primit cadouri 
din sacul Moșului, ci și toți copiii care au savurat 
împreună cu părinți și bunici magia sărbătorilor.
 Dimineața zilei de vineri, care ne-a 
dăruit un oraș îmbrăcat în zăpadă, le-a adus Ce-
NeIȘtilor – elevi și profesori – încă o surpriză. Pes-
te noapte școala lor s-a tranformat în țara lui Moș 
Crăciun. Brazi împodobiți, oameni de zăpadă, 
fulgi de nea, pachete de cadouri se pot vedea 
oriunde ți-ai întoarce privirea. Și pentru a-i 
face pe elevi să simtă și mai mult că școala e 
a lor și că omul gospodar se cunoaște de de-
parte, în pauza mare au fost invitați să lipeas-
că fulgi de zăpadă pe holurile din vecinătatea 
sălii de clasa, fulgi ce au fost pregătiți de 
doamnele profesoare Irina Florea și Lăcrămioara 
Dinga, aflate în spatele întregului con-
cept și coordonatoarele echipei realizatoare. 
 Tot vineri a avut loc un târg de 
bunătăți, organizat de Clubul  Gastronomic  al

colegiului, coordonat de doamna profesoară 
Bianca Cigan. 
 Elevi din șapte clase au pregă-
tit cozonaci, covrigei, brioșe, prăjituri, care 
au umplut holul de la parterul clădirii B de 
mirosul casei bunicilor. Toate au fost vândute 
la standurile amenajate profesionist de micii 
bucătari, CeNeIȘti mari și mici sosind din 
toată școala pentru a susține o cauză carita-
bilă, dar și pentru a avea o gustare de prânz 
specială. Toată suma adunată în acest mod 
(aproape 1700 de lei) va ajunge, sub formă de 
cadouri, la 126 de copii.
 Mai este o săptămână până la va-
canța de iarnă, săptămâni în care cei de 
la Colegiul Slavici se vor bucura de un 
spațiu frumos și vor continua seria eveni-
mentelor dedicate Sărbătorilor de iarnă.
Felicitări tuturor și sărbători frumoase 
alături de cei dragi!  
   Prof. Ioana Văsuț

SărBăTorILE DE IarNă

Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului 
să vă găsească cu sufletul împăcat, plin de 
bucurie, cu familia şi prietenii sănătoşi, 
cu masa plină de bucate, să aveţi par-
te de tot ce e mai bun şi senin în viaţă 
şi gânduri pozitive să vă călăuzească! 
Conducerea CNIS urează personalului 
didactic și auxiliar, elevilor și părinţilor 
sănătate şi un an Nou plin de bucurii, cu 
rezultate în activitatea şcolară şi profesională! 

Dir. prof. Ioan Cuceu, Dir. adj. prof. Simona Păcurar
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 Elevele clasei a XI-a F pro-
fil filologie bilingv-franceză 

au participat la Concursul de afişe din 
cadrul Simpozionului Naţional ASFRAM in-
titulat  “Studiul limbilor moderne în Eu-
ropa celor 27: miză şi perspective”.
        Palmaresul a fost bogat dovedind 
creativitatea elevilor precum şi cunoaşterea 
limbii, culturii şi civilizaţiei franceze.
astfel eleva Marta Elisa Hura a obţinut 
Premiul I, iar elevele Mihaela Călimanu, 
Mihaela aciu şi amalia Simianu au luat Menţiune. 
       La acelaşi simpozion a participat şi doamna pro-
fesoară Laura Pereş cu lucrarea “Concursul de creaţie 
literară: Primăvara Scrisului la Satu Mare” făcând 
cunoscut pe plan naţional acest concurs durabil şi 
deschizător de noi orizonturi spre Franţa, respectiv 
Europa.

Marta Elisa Hura, clasa a XI-a F

 În ziua de Sfântul Nicolae elevii clase-
lor a XI- a F și a XII- a E, susţinuţi 

de doamna profesoară Laura Pereş, au avut iniţi-
ativa de a face o faptă bună. Pentru că subiectul 
dezbătut la ora de limba franceză împreună cu 
voluntarul francez Nicolas Le Théry era gastrono-
mia franceză, elevii clasei a XI-a F au pregătit reţete 
franceze, iar un grup de elevi din clasa a XII- a E 
clătite, împreună cu Nicolas. După ce a avut loc 
prezentarea reţetelor şi degustarea lor, elevii s-au 
deplasat la Centrul de Minori, în două reprize, 
unde au colindat şi s-au jucat cu copii găzduiţi de 
centru, iar apoi i-au servit cu bunătăţile pregătite.

 

a fost un moment benefic care a condus la acu-
mularea de noi cunoştinţe şi în acelaşi timp 
de sensibilizare a elevilor în problemele comu-
nităţii şi la implicarea lor în rezolvarea acestora.
 Elevii au dat dovadă de implicare și altru-
ism față de tinerii aflaţi în dificultăți şi îşi propun să 
repete această experienţă.

Mihaela Aciu și Laura Maxim, clasa a XI-a F, 
Alexandru Gavrău, clasa a XII- a E

Nouă NE PaSă aSFraM PITEşTI

 Campionatul de streetball din cadrul 
proiectului “Educație Școlară prin 

Baschet” desfășurat la sfârșitul lunii trecute le-a 
adus CeNeIȘtilor mai multe victorii. Echipa elevilor 
din clasele a V-a și a VI-a avându-i în componență 
pe Laurențiu Dan(V), alin rogojan(V), rareș 
Petric(V) și Emanuel Coman(VI) a ocupat 
Locul II în grupe. La categoria claselor IX-XII echipa 
“Seven Up” a obținut Locul I, câștigând trofeul licee-
lor. Cei trei membri ai echipei sunt: Cătălin Pop, clasa 
a XII-a B, andrei Cherecheș, clasa a XII-a C și Cezar 
Dascălu, clasa a XI-a E. Echipa “Slavici 2” a ocupat 
Locul VI, avându-i în componență pe Emanuel Pop
(XI E), Marius Petrașca (XII C), Bogdan Bara (XII C). 
Felicitări tuturor!
    
           prof. Dana Rogojan

EDuCațIE PrIN BaSCHET

 Deși zăpada nu a împodobit încă 
orașul nostru, cu toții simțim 

atmosfera sărbătorilor. Ne lăsăm înconjurați 
de căldura ciocolatelor calde și a distracției 
patinoarului. În sunetul plăcut al colinde-
lor ce răsună în întreg colegiul și a luminilor 
de sărbătoare,  așteptăm cu nerăbdare vacanța.
 Doresc să urez tuturor colegilor și stima-
bililor profesori, ca acest Crăciun să vă 
aducă multă fericire și un an Nou mai bun.

Larisa Grosoș, clasa a XII-a F

MESaj DE CrăCIuN


