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Zilele Colegiului
„Şcoala cea mai bună, e aceea în care înveţi înainte de toate să înveţi”
Nicolae Iorga

În perioada 2-7 mai 2011, în haine de sărbătoare,
Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” din Suceava,
şi-a primit oaspeţii pentru o nouă ediţie a Zilelor Colegiului.
Festivitatea de deschidere a avut loc luni, 2 mai 2011,
în Aula colegiului, în prezenţa unui public format din elevi,
profesori şi invitaţi: inspectori, directori de şcoli, reprezentanţi
ai presei sucevene. Printre cei care ne-au fost alături la această
sărbătoare se numără: inspector şcolar general adjunct Mihai Vitcu, inspectorii şcolari Carmen
Ciobâcă, Rita Cântiuc şi Adrian Puiu, directorii de şcoală: prof. Gabriel Hacman, prof. Constantin
Mărginean, prof. Domnica Josan, prof. Beatrice Filipciuc, prof. Dumitru Moscaliuc, consilier local
Doiniţa Cocriş, jurnalistul şi scriitorul Dumitru Brădăţan, reprezentantul Comitetului de părinţi,
conferenţiar univ.dr. ing. Ioan Gontariu, foştii profesori ai şcolii, Elena Axinte şi Brânduşa
Beldiman.
Domnul director Virginel Iordache a deschis manifestările printr-un discurs în care a
prezentat succint istoria şi perspectivele colegiului, începând prin a evoca personalitatea lui Spiru
Haret, cel care patronează spiritual colegiul nostru. Ministru al Instrucţiunii Publice în secolul al
XIX-lea, cea mai novatoare personalitate în domeniul învăţământului, Spiru Haret a creat un
adevărat spirit haretian ce ar trebui să fie şi astăzi prezent în şcoala românească, a spus domnia sa.
Colegiul Naţional de Informatică din Suceava, ce poartă
numele reputatului om de şcoală, se străduieşte astăzi, prin tot
ceea ce face, să fie la înălţimea acestei personalităţi
reformatoare a şcolii româneşti. Colegiul nostrum este cea mai
tânără unitate şcolară de învăţământ liceal din municipiul
Suceava şi a fost prima şcoală suceveană în care s-a învăţat
informatică, începând cu 1990. Astăzi această unitate şcolară îşi propune să introducă elemente de
noutate în viaţa şcolară suceveană prin înfiinţarea unei clase a V-a, cu program school after school,
prin diversificarea specializării informatică la clasa a IX-a cu subspecializările: grafică digitală,
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programare Web şi informatică managerială, care vor asigura absolvenţilor posibilitatea încadrării
pe piaţa muncii. De asemenea, specializarea ştiinţele naturii este foarte căutată în momentul de faţă,
deoarece pregăteşte elevii pentru facultăţile de farmacie şi medicină, ai căror absolvenţi sunt căutaţi
pe piaţa muncii de pretutindeni. O altă noutate este faptul că, începând cu anul şcolar 2011-2012,
şcoala noastră îşi propune înfiinţarea unei clase de filologie cu subspecializarea jurnalism.
Cu speranţa că aceste zile vor rămâne o amintire plăcută
atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, domnul director a
mulţumit tuturor celor care s-au implicat în activităţile
colegiului, precum şi invitaţilor care şi-au exprimat bucuria de a
fi prezenţi la aceste manifestări.
Festivitatea a continuat cu discursul domnului Mihai
Vitcu, inspector general adjunct, care a vorbit despre liceul nostru şi despre perspectivele lui, despre
oamenii şcolii şi despre reforma din învăţământ: „Dragi prieteni, mărturisesc că am venit la această
manifestare a Colegiului Naţional de Informatică, o instituţie cunoscută şi recunoscută la nivelul
judeţului nostru, pentru a fi alături de colaboratorul şi prietenul meu, domnul Virginel Iordache,
directorul acestei instituţii.
Numele acestui liceu este deja cunoscut în judeţ şi în ţară. În momentul de faţă şcoala a
intrat într-o perioadă de efervescenţă, de competiţie cu şcolile mari ale municipiului Suceava şi ale
judeţului. Cunoscându-l foarte bine pe Virginel Iordache cu ambiţia, dăruirea şi posibilităţile sale
intelectuale, sunt convins că liceul va ajunge la cotele pe care şi le doresc oamenii din această
şcoală, având tot sprijinul din partea I.S.J. Sigur că istoria acestei şcoli este relativ nouă, nu are
mulţi ani în spate, dar încă de la înfiinţarea Liceului de Informatică, speranţele au fost mari şi
posibilităţile de evoluţie a şcolii au fost printre cele mai bune.
Vă doresc succes în toate, elevi şi profesori, şi sperăm ca,
într-un viitor apropiat, să ne bucurăm de realizările pe care
domnul director şi le-a propus. Să dea Dumnezeu să trăim într-o
linişte firească şi învăţământul românesc să intre pe un făgaş
normal, pentru că reforma a cam tulburat apele, fiind mai mult
sau mai puţin înţeles scopul ei. Ideea este că ceva trebuia să se
petreacă în şcoală românească. O bună parte dintre colegii mei au fost la şcoli europene, ştiu ce
înseamnă să faci şcoală şi, în acest context, se doreşte şi aplicarea actualei reforme”.
Apoi a luat cuvântul doamna inspector şcolar Rita Cântiuc, care a vorbit despre performanţă,
valoare şi prestigiu: „Sărbătoarea numită Zilele unei şcoli este un eveniment, este o celebrare a
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valorilor şi a reuşitelor. A reuşitelor acestei şcoli, de ieri, dar şi de astăzi. Zilele unei şcoli rămân
pentru toţi un prilej de afirmare a performanţei. Am văzut ce înseamnă performanţă aici, în acest
colegiu, afirmarea performanţei prin asumarea tradiţiei şi, când spun acest lucru, mă gândesc la
faptul că şcoala suceveană are o tradiţie, este recunoscută. Când vorbim de şcoala suceveană,
vorbim despre statornicire, dar şi despre credinţa în reuşită, vorbim de făurirea unui prestigiu, iar
şcoala românească are un prestigiu la nivel naţional şi internaţional. Colegiul Naţional de
Informatică „Spiru Haret” s-a aflat şi se află în acest spaţiu al misiunii asumate şi dovedite de şcoala
suceveană deoarece la acest colegiu s-a construit şi se construieşte cu responsabilitate un destin,
destinul acestei şcoli, cu aceşti minunaţi colegi profesori şi cu aceşti minunaţi elevi.
Este astăzi o zi de sărbătoare şi, în acest cadru festiv,
împărtăşesc şi eu emoţiile tuturor celor de aici, din această sală,
dar şi ale celor care îşi ţin orele, şi le doresc tuturor bucuria
afirmării profesionale. Asta contează pentru un dascăl, asta
contează pentru imaginea unei şcoli.
Le doresc Devenirea sub semnul culturii, sub semnul
ştiinţei, pentru că suntem într-un liceu de informatică şi, mai ales, sub semnul valorii”.
În continuare, a luat cuvântul domnul Ioan Gontariu, conferenţiar univ. dr. ing., preşedintele
Comitetului de părinţi, care a asemănat şcoala cu locul unde se împlinesc idealurile, spunând:
„Viaţa omului este preţioasă când urmăreşte un ideal. Consider că acest liceu urmăreşte şi
îndeplineşte practic idealurile elevilor, îndeplineşte visurile dascălilor şi întăreşte siguranţa
părinţilor de a-şi aduce copiii la acest colegiu. Cu ocazia acestui eveniment, doresc elevilor acestui
colegiu să aibă puterea să străbată anii de liceu cu sănătate, cu multe împliniri, doresc ca acest
colegiu să aibă mulţi elevi şi apoi mai departe mulţi studenţi care să reprezinte acest liceu”.
Luările de cuvânt au continuat cu discursurile celorlalţi
invitaţi: inspector şcolar Carmen Ciobâcă, Beatrice Filipciuc,
director la Şcoala cu clasele I-VIII Şcheia, Constantin
Mărgineanu, director la Şcoala generală Nr. 9, Gabriel Hacman,
dir. adj. al Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” care a înmânat
şi o diplomă din partea amintitului colegiu, doamna profesoară
Elena Axinte, pensionară.
În continuare, s-au acordat diplome elevilor care s-au remarcat la olimpiadele şi concursurile
şcolare, iar la sfârşitul festivităţii elevii au fost invitaţi să participe la toate activităţile care au fost
pregătite cu ocazia Zilelor Colegiului.
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INTERNETUL – O PROVOCARE
Aceasta a fost tema sub care s-a desfăşurat vizita
grupului de elevi de clasa a VIII-a de la Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 4 Suceava la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”
cu ocazia Zilelor Colegiului, ediţia a V-a. Oaspeţii, însoţiţi de
doamna profesoară Petronela Bobric, au avut prilejul să
cunoască elevi ai Colegiului nostru, să descopere laboratoarele
de informatică, chimie şi biologie, biblioteca şi sălile de clasă, să
se informeze despre performanţele şi realizările elevilor noştri.
Ei au avut drept ghizi pe colegii lor mai mari, din clasele a IX-a A, a XI-a D, a X-a E şi a X-a C
împreună cu doamnele profesoare Garofiţa Diţu şi Corina Mocanu.

Este Internetul drogul secolului XXI?
Printre manifestările cu care au debutat Zilele Colegiului Naţional de Informatică „Spiru
Haret” s-a remarcat şi dezbaterea intitulată Este Internetul drogul secolului XXI?
Participanţii, elevi de diferite vârste, ai Şcolii cu clasele IVIII nr. 4 Suceava şi ai Colegiului nostru, coordonaţi de doamna
profesoară Garofiţa Diţu, au descoperit atuurile şi pericolele pe
care le presupune navigarea pe internet. Având o bogată
experienţă în utilizarea internetului ca sursă de documentare, ca
mijloc de comunicare şi de recreere, elevii au exprimat opinii
pertinente referitoare la compararea internetului cu un drog
virtual al secolului în care ne aflăm.
S-au abordat teme precum reţelele de socializare,
mesageria instant, comunicarea prin email, jocurile on-line,
identitatea on-line şi furtul de identitate şi s-au accentuat
situaţiile în care ne expunem la anumite pericole prin intermediul
internetului.
Elevii au avut ocazia de să afle despre existenţa site-ului
Sigur.info, care îşi propune să promoveze regulile unei navigări
sigure în spaţiul virtual pentru copii şi adolescenţi.
Ei au fost de acord că internetul poate crea dependenţă dacă nu este utilizat cu discernământ,
dar că rămâne în continuare un spaţiu fascinant, în care comunicarea, informaţia şi divertismentul
sunt beneficii pentru toţi oamenii, indiferent de vârsta şi de cultura căreia îi aparţin.
Profesor Garofiţa Diţu
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TREI paşi simpli pentru crearea unui site
Activitatea TREI paşi simpli pentru realizarea unui
site a propus participanţilor o alternativă de a utiliza în mod
creativ internetul prin elaborarea unui site propriu.
Invitaţi la acest eveniment au fost elevi ai claselor a VIIIa de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Suceava, găzduiţi de colegii
lor mai mari din clasa a XI-a D, sub îndrumarea doamnei
profesoare Corina Mocanu.
Cu această ocazie, elevii au aflat că, înainte de a se
preocupa de aspectul şi de detaliile tehnice de realizare a unui site web, ei trebuie să stabilească
informaţiile şi ideile ce vor fi comunicate vizitatorilor, precum şi cui se adresează acestea.
Ca şi instrument de dezvoltare web, ei au învăţat să
folosească aplicaţia Microsoft Publisher, cu ajutorul căreia au
realizat un site cu subiectul „Colegiul Naţional de
Informatică,,Spiru Haret” compus din trei pagini: Bun venit,
Despre noi şi Date de contact.
În aceste pagini elevii au avut posibilitatea să scrie
impresiile pe care le-a lăsat vizita la şcoala noastră, precum şi
gândurile de prietenie pentru toţi cei pe care i-au întâlnit şi cu
care au colaborat în cadrul parteneriatului educaţional dintre cele două şcoli.

Vizita s-a încheiat la Zidul Prieteniei de lângă laboratorul de informatică, unde copiii au
avut prilejul să lase ca amintire conturul palmei şi să se prindă în lanţul prieteniei, împreună cu
elevii colegiului nostru şi elevii altor şcoli.

Prof. Corina Mocanu
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Elevii la catedră, profesorii în bănci
- impresii din jurnalul unei zile de Mai În cadrul manifestărilor consacrate Zilelor Colegiului, desfăşurate în perioada 2-7 mai 2011,
elevii, îndrumaţi de profesorii lor, au pregătit, cu multă dăruire şi entuziasm, programe variate şi
captivante.
Activităţile complexe desfăşurate la catedra de limba şi literatura română au avut o
dimensiune ştiinţifică, una ludică şi una literar-artistică. Am trăit bucuria de a avea alături de noi pe
doamna profesor Elena Axinte care, în ciuda faptului că este pensionară, a lăsat impresia că nu ar fi
părăsit niciodată şcoala.
Dezbaterea - concurs de argumentare a unei teme – a adus în competiţie elevi ai claselor
a IX-a şi a X-a. Temele dezbaterii- prietenia şi fericirea- alese de elevi, gândite de profesori
(generoase) au oferit multiple posibilităţi de abordare. Într-un duel al argumentelor, elevii şi-au
asumat succesiv rolurile de afirmatori şi pe cele de negatori, potrivit regulilor desfăşurării unei
astfel de dezbateri şi au demonstrat că au capacitatea de a-şi susţine puncte de vedere solide într-un
limbaj elevat, încercând să-şi impună ideile prin forţa de convingere a argumentelor. Replicile
scânteietoare, pline de miez, inteligenţa, logica şi cursivitatea exprimării au încântat, demonstrând
competenţele de comunicare orală ale elevilor. Protagoniştii dezbaterii au fost elevii clasei a IX-a E,
Tatiana Cirimpei, Mihaela Danciu şi Daniela Şeremet, elevii Traian Măcărescu, Bianca Ştaut din
clasa a X-a A şi Ionuţ Ispir din clasa a IX-a C. Arbitrajul a fost asigurat de Narcis Mierlă, a X-a A,
Denisa Dăscălescu şi Marcian Gorea din clasa a IX-a C.

7
Au urmat manifestările actoriceşti ale elevilor care au jucat propriile roluri, reale, din viaţa
de elev, prin schiţa „Un pedagog de şcoală nouă” de I.L. Caragiale, interpretată cu talent de elevii
clasei a IX-a E şi o secvenţă din comedia „O scrisoare pierdută”, între actori numărându-se elevii
clasei a X-a D Aleodor Laşoc şi Alexandru Măglaş. Prin interpretarea lor, elevii au dovedit, încă o
dată, că I.L.Caragiale este contemporanul nostru, că avem nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de
Caragiale, care, prin mesajul şi comicul operei sale, ne salvează întotdeauna.
Şezătoarea literară a reunit elevi din diferite clase care au refăcut atmosfera tradiţională din
satul de odinioară. Şezătoarea, claca, tradiţiile, costumele, obiectele specifice s-au împletit cu
poezia lui G. Coşbuc, cu cântecul şi horele. De menţionat sunt elevele Svetlana Anghel, Tatiana
Cirimpei, Daniela Şeremet, Delia Ivan care au recitat din lirica lui George Coşbuc, precum şi Ana
Maria Iacoban, Nicoleta Boca, Alina Constantinescu, Daniela Moroşan din aceeaşi clasă a IX-a E,
care au refăcut atmosfera tradiţională de şezătoare prin activităţi practice, prin costume autentice,
prin prezentarea unor obiceiuri, prin cântecele populare aduse de dincolo de Prut, cu care Daniela
Şeremet a încântat publicul.
Prin momentul intitulat „Te salut, generaţie-n blugi”, cu toţii, elevi şi profesori, ne-am
întâlnit cu poezia lui Adrian Păunescu, într-o încercare de a păstra ce e de păstrat din activitatea
acestei personalităţi care, timp de aproape 40 de ani, a marcat cultura română. Materialele video
realizate de elevele Tatiana Cirimpei şi Svetlana Anghel, recitările elevelor Ştefana Cucuruz, Delia
Ivan, Daniela Moroşan, Paiu Elisabeta, muzica folk pe versurile poetului, în interpretarea elevului
Claudiu Palalae din clasa a X- B şi vizionarea filmului despre Adrian Păunescu au încununat o zi
care va rămâne, cu siguranţă, întipărită în amintirea elevilor în modul cel mai plăcut.
Iată-i pe unii dintre elevii clasei a IX-a E, clasă care, în majoritatea ei, a realizat aceste
programe, prin participarea masivă şi efectivă a (aproape tuturor) elevilor, depănând câteva dintre
impresiile trăite.
Profesor Mariana Samoilă

***
În perioada 2-7 mai 2011, elevii şi profesorii Colegiului Naţional de Informatică „Spiru
Haret” au schimbat rolurile.
Marţi, 3 mai, am avut onoarea şi plăcerea de a participa la câteva activităţi coordonate de
profesorii catedrei de limba şi literatura română Mariana Samoilă, Maria Grosariu şi Monica Jelea.
În debutul acestor activităţi s-a desfăşurat un concurs - dezbatere pe două teme : prietenia şi
fericirea în care s-au confruntat elevii claselor a IX-a şi a X-a. Punctul de plecare al dezbaterii l-au
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constituit afirmaţiile:,,Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la
compromisuri”(Camil Petrescu) şi,,Dacă n-ar exista fericirea altora, nu ne-am sinchisi de nefericirea
noastră”(Marin Preda). Din punctul nostru de vedere, ca protagonişti, dezbaterea a fost tensionată,
cu multe emoţii, dar toţi am avut de învăţat din această experienţă. Noi, membrii echipei clasei a
IX-a E, am fost plăcut impresionaţi de atmosfera caldă care s-a creat în urma acestei confruntări.
A doua activitate, „Dramatizări după opera lui I.L.Caragiale” a cuprins reprezentarea
schiţei,,Un pedagog de şcoală nouă” de I.L.Caragiale, interpretată de elevii din clasa a IX-a E,
având în rolurile principale pe Daniela Şeremet, Mihaela Danciu, Delia Ivan şi Elisabeta Paiu şi
prezentarea unei secvenţe din comedia,,O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale. Acest moment al
programului a trezit cel mai mare interes atât pentru spectatori, cât şi pentru noi, actorii. Ne-am
simţit bine în pielea personajelor, transpunând opera literară în reprezentare scenică. S-a putut
observa faptul că,,artiştii” implicaţi în piesele de teatru au abordat această activitate cu seriozitate,
amuzament şi dăruire de sine. Au participat numeroşi elevi din clasa noastră.
Cea de-a treia activitate şi cea mai ingenioasă, a fost realizarea unei şezători literare, cu tema
„Datini şi obiceiuri din Bucovina” prin care s-au adus în spaţiul şcolii tradiţiile satului românesc de
dincoace şi de dincolo de Prut. Într-o atmosferă specifică şezătorii, s-au prezentat obiceiuri legate de
principalele momente din viaţa omului(nuntă, botez, înmormântare), de sărbătorile calendaristice, sau recitat poezii din creaţia celui care este cunoscut drept,,poetul ţărănimii”, George Coşbuc, s-a
cântat şi, nu în ultimul rând, s-au jucat câteva hore. Totul a fost atent organizat,,,ţărăncuţele”, ca şi
cele de altădată şi-au prezentat costumele autentice şi variate, reprezentând diferite zone etnografice
din Bucovina. La sfârşitul acestei manifestări, cei prezenţi s-au putut înfrupta din bucatele
tradiţionale româneşti, pregătite cu drag de câteva eleve. Am avut o reacţie afectivă puternică şi
uneori neaşteptată, am fost foarte entuziasmaţi şi încântaţi de calitatea şi diversitatea informaţiilor
prezentate.
Ultima şi cea mai mişcătoare activitate, „Te salut, generaţie-n blugi”- In memoriam
Adrian Păunescu a fost dedicată regretatului poet. S-au vizionat prezentări Power Point despre
viaţa şi activitatea sa literară, s-au recitat câteva poezii de dragoste din vasta creaţie a scriitorului şi
s-a cântat pe versurile lui. Am comemorat pierderea unuia dintre cei mai prolifici autori români
contemporani, considerat ultimul poet social român, care a promovat idei de stânga mai liberale, de
inspiraţie occidentală. Pentru noi, el rămâne un îndrăgit poet, publicist şi textier român.
În urma acestei zile, noi toţi am dobândit experienţă şi am descoperit noi idealuri spre care
să tindem. Ne-am lărgit orizontul de cultură generală, acumulând informaţii semnificative despre
aspecte importante din viaţa noastră. Apreciem cadrele didactice şi conducerea şcolii pentru
iniţierea acestor activităţi. Această zi a fost şi rămâne una deosebită, contribuind la formarea
imaginii publice asupra acestui colegiu.
Tatiana Cirimpei, Mihaela Danciu, clasa a IX-a E
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ŞEZĂTOARE FOLCLORICĂ ÎN BUCOVINA
„Valorile perene ale omului se dobândesc prin educaţie”
În contextul Zilelor Colegiului ce s-au desfăşurat în
perioada 2.05-7.05.2011, interesul nostru, al profesoarei de limba
şi literatura română, Svetlana Florea, Veronica Bran, profesoară
de geografie, Roxana Chiriac, bibliotecară, s-a îndreptat spre
bucuria prezentării rânduielilor şi obiceiurilor folclorice din
Bucovina.
Elevii claselor a XI-a H şi a XI-a F au fost protagoniştii
unei şezători folclorice, iar invitaţii, elevi ai şcolilor partenere,
Şcoala generală nr. 8 şi Şcoala generală nr. 6, însoţiţi de cadre didactice care s-au bucurat împreună
cu noi.
În condiţiile în care educaţia nu se mai face predominant
în familie, şcoala, prin activităţile extracurriculare, are rolul de a
corecta, de a păstra şi de a atrage atenţia asupra importanţei
păstrării culturii tradiţionale.
Chiar dacă lucrează cu sisteme de calcul şi operează cu
bazele de date, aceşti copii nu şi-au pierdut încă identitatea
culturală şi naţională. Prin activitatea prezentată, au demonstrat
că, în raport cu fenomenele globalizării, simţul teritoriului de origine şi spiritualitate locală din
Bucovina prevalează. Au reuşit să găsească, prin actul artistic, elemente de comuniune şi ataşament
la diversitatea lumii contemporane.
Manifestarea s-a desfăşurat într-un cadru specific. Astfel,
sala de clasă din cabinetul de geografie a fost transformată întrun adevărat muzeu etnografic: colecţii de ştergare viu colorate
sau sobre, marame şi cămăşi populare purtate de femeile mai în
vârstă, cămăşi populare bărbăteşti, trăişti ca piese de port
popular. Expoziţia de macaturi, pleduri, ştergare, icoanele,
obiectele din ceramică, ouăle încondeiate, albumele de familie,
ne-au introdus în lumea tradiţionalului sat de altădată.
Elevele, în rolul fetelor din sat, au purtat costume populare compuse din cămăşi frumos
lucrate cu fir de bumbac sau mărgele, catrinţe ţesute cu fir alb sau auriu, legate în talie cu brâu
colorat.
Elevii, în rolul feciorilor din sat, erau îmbrăcaţi în cămaşă mai lungă, cu modele lucrate în
negru, bârneţ şi iţari albi.
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Şezătoarea a fost o întâlnire comunitară ce a avut un scop lucrativ, dar şi distractiv:
„Orice zi de şezătoare
E un fel de sărbătoare
Când fete şi băieţi s-adună
Şi muncesc toţi împreună
Mai spun pe la şezători
Basme, glume, ghicitori”.
Fetele au fost iniţiate în lumea femeilor cu experienţă
începând, cu această ocazie, să-şi însuşească deprinderi practice
şi spirituale.
Torsul, cusutul, croşetatul, împletitul, depănatul bumbacului s-au făcut sub supravegherea
gazdei( mama), fire veselă, primitoare, bună gospodină. În acest timp s-au spus proverbe, zicători,
poveşti, snoave, legende.
Proverbele au fost sugestive:,,Cine vorbeşte nu munceşte”
sau,,Lucrul bine început e pe jumătate făcut”.
Feciorii au demonstrat că ştiu să cânte şi să joace alături
de fete, sau singuri, în pauza de lucru.
În timpul şezătorii, fetele şi feciorii s-au împrietenit parcă
mai mult, aceasta fiind un bun prilej de a se cunoaşte, de a
socializa.
Adunarea tinerilor a avut şi un impact economic căci
fetele aveau spor la lucru, deoarece lucrau împreună şi într-o atmosferă plăcută.
A fost principalul,,canal de ştiri’’unde s-au aflat noutăţi din lumea satului ori s-au comentat
evenimente importante petrecute în comunitate.
La sfârşitul şezătorii, gazda a servit musafirii cu plăcinte,
mere, nuci, socată, reconfirmând ospitalitatea, buna grijă faţă de
mâncarea tradiţională şi sănătoasă din Bucovina.
Hora populară bucovineană a unit elevii de la cele trei
şcoli poate, ca niciodată şi cred, pentru mai mulţi ani de acum
încolo. A fost o acţiune de viaţă comunitară şi de perpetuare a
tradiţiilor.
,, Am fi vrut ca acele momente să nu se mai termine. Ne-am bucurat alături de profesorii noştri,
alături de managerii liceului. Peste ani, ne vom aminti că ne-am prins în hora bucuriei. A fost
semnul existenţei sentimentului de omenie, care nu are vârstă”. (eleva Ciutac Adriana, clasa a XI–
a H)
Profesor Veronica Bran
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Vive la France!
Activităţile la limba franceză, în cadrul Zilelor
Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava au
avut loc luni, 2 mai 2011, începând cu ora 11:30. Astfel, elevii
colegiului, însoţiţi de colegii lor mai mici de la şcolile generale,
viitorii liceeni, s-au reunit în aula colegiului nostru şi au luat
parte la o serie de manifestări cu un obiectiv bine definit:
explorarea fascinantului univers al culturii şi civilizaţiei
franceze.
Interesul celor prezenţi a fost repede captivat de prezentările Power Point, La France – terre
des rêves şi Paris – ville européenne, realizate de elevii Simona Mnesciuc (cl. a XI-a H) şi Bogdan
Holca (cl.a XI-a E), urmate de vizionarea unui scurt metraj, La France vue de l'étranger, având ca
temă clişee franţuzeşti.
În urma acestei activităţi realizate sub îndrumarea
profesoarei Cristina Cojocaru, elevii au descoperit un întreg
evantai al bogăţiei şi valorii, al curiozităţii şi visării spre un colţ
de lume unde limba franceză joacă un rol privilegiat.
Cunoaşterea şi starea de spirit a jocului şi-au găsit
expresia în concursul interactiv, supervizat de profesoara
Cristina Cojocaru, în care patru echipe, jurizate de elevii de gimnaziu, au răspuns unor întrebări de
cultură şi civilizaţie franceză şi au realizat afişe, elevii participanţi fiind recompensaţi cu diplome şi
premii.
Talentul şi creativitatea elevilor au fost apreciate în cadrul unei expoziţii de afişe, Moi et la
civilisation française, coordonată de prof. Daniela Boşca, iar tradiţia cinematografică franceză a
fost reprezentată de scurt-metrajul Paris, je t'aime, înfăţişând
oraşul iubirii într-un film propus de prof. Magdalena Iacoban.
În final, gândurile şi sentimentele aflate sub imperiul
romantismului tipic franţuzesc s-au regăsit în versurile
melodiilor unor cântăreţi de origine franceză, respectiv Céline
Dion, Patricia Kaas, Gregory Lemarchal, Joe Dassin,
interpretate de elevii Simona Mnesciuc, Mihaela Marchitan
(cl. a XI-a H), Carmen Bârgăuan, Cătălina Ulici, Bernicu Alin (cl.a XI-a G), Maria Roşu (cl. a XI-a
E) şi Claudiu Palalae (cl. a X-a B), îndrumaţi de profesoara Cristina Cojocaru.
Profesor Cristina Cojocaru
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Engleza în sărbătoare
Săptămâna 2-6 mai 2011 a fost una deosebită pentru
colectivul de elevi și cadre didactice de la Colegiul Naţional de
Informatică „Spiru Haret” Suceava, care au sărbătorit Zilele
Colegiului într-o atmosferă de autentică spiritualitate şi
competiţie. Ziua de miercuri 4 mai a însemnat debutul activităţilor
de la catedra de limbi germanice.
Astfel, începând cu ora 10, profesorii de limba engleză și
germană au întâmpinat grupurile de elevi de la clasele a VIII-a și a
VII-a de la școlile generale cu care colegiul nostru are parteneriate. Aceștia au efectuat o vizită în
școală și au participat la o prezentare a ofertei educaţionale a colegiului nostru.
Începând cu ora 11, s-a desfășurat concursul în limba engleză JOY OF SPRING, concurs cu
teme diferite de gramatică, vocabular și cultură generală, ce a fost foarte bine apreciat de elevii
participanţi. Elevii de gimnaziu împreună cu cei de la liceu au participat în Aula colegiului la o
serie de manifestări culturale și artistice care au avut un succes deosebit. A devenit deja o tradiţie
prezentarea unor noi piese de teatru realizate de trupa de teatru în limba engleză Infomaniacs, care
a încântat auditoriul prin reprezentanţii ei și anume: Tabarcea Laurenţiu, Murariu Dan, Timofte
Alexandru, Guzu Răzvan, Dobrea Andreea, Munteanu Marian și Ardelean Marius.
Un moment foarte plăcut pentru publicul spectator a fost
interpretarea la chitară electrică a unor piese clasice ale trupei
Beatles de către elevul Lupu Răzvan din clasa a IX-a C. Au
urmat apoi o serie de prezentări în Power Point în limba
engleză și germană cu următoarele teme: Țări vorbitoare de limba
engleză, Omagierea unui scriitor englez – Daniel Defoe (în
parteneriat cu biblioteca școlii), Deutschland.
Elevii Murariu Dan, Tabarcea Laurenţiu, Cobzaru Lăcrămioara, Ispir Ionuţ, Lelcu Andreas
și Holca Bogdan au realizat o dezbatere în limba engleză pe tema „School uniforms – for and
against”, dovedind că au abilităţi de comunicare pe care şi le-au
însuşit temeinic în cadrul orelor de limba engleză.
Momentul cel mai așteptat în cadrul activităţilor de la
catedra de limbi germanice a fost concursul karaoke. Efortul
organizatorilor a fost pe deplin răsplătit de atmosfera incendiară
creată de fiecare concurent în parte. La sfârşitul concursului s-au
înmânat premiile pentru cei mai buni interpreţi precum și
premiile pentru concursul de cultură generală.
Succesul activităţilor de la catedra de limbi germanice nu ar fi fost cel scontat fără sprijinul
logistic asigurat de conducerea colegiului precum și fără implicarea profesorilor de limba engleză și
germană și anume: Bodnar Loredana, Rotaru Dana, Rusu Diana, Florin Smolnicki şi Florin
Tecuceanu.
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Însă cel mai bun barometru referitor la reușita acţiunilor
noastre îl reprezintă opiniile elevilor:
Tabarcea Laurentiu (a XII-a A) - A fost un eveniment atât
educaţional cât și cultural care a avut un impact benefic atât
asupra școlii, a elevilor de liceu cât și asupra elevilor de clasa a
VII-a și a VIII-a.
Tanasă Cătălina (a XII-a A) - Participând pe parcursul a patru ani la activităţile organizate cu
ocazia Zilelor Colegiului, cu fiecare activitate am învăţat ceva în plus. Se poate numi Săptămâna
noastră, noi toţi având ocazia de a participa la evenimente. A ieșit totul așa cum s-a dorit, fiecare
fiind mulţumit de aceste realizări.
Motrescu Ana Maria (a IX-a C) - Un eveniment atât educaţional cât și distractiv. Trupa de
teatru ne-a încântat cu multe replici hazlii, concursul karaoke ne-a făcut să cântăm din tot sufletul,
în special când cei mici au început să cânte. M-a bucurat enorm când am văzut că cei mici chiar au
fost interesaţi de activităţi.
Ispir Ionuț (a IX-a C) – A fost o reprezentaţie comică și interactivă, prezentată atât de
trupele de teatru cât și de cei ce au participat la dezbateri. Momentele muzicale au reprezentat un
vârf al spectacolului, toţi fiind mulţumiţi de concursul de karaoke.
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Să redescoperim frumuseţea matematicii
În perioada 2-7 mai 2011, cu ocazia sărbătoririi Zilelor Colegiului Naţional de
Informatică,,Spiru Haret” Suceava, catedra de matematică a organizat două manifestări de
amploare, aflate la cea de a V-a ediţie fiecare, şi anume :
- Concursul Internaţional de Matematică „Spiru Haret” ;
- Simpozionul Internaţional de Matematică „Spiru Haret”.
Aşadar, în ziua de 5 mai s-a desfăşurat Concursul
Internaţional de Matematică,,Spiru Haret”. Aici au participat un
număr de 58 de elevi, din clasele VII-XII, din judeţele Suceava şi
Neamţ.
Menţionăm că acest concurs a fost organizat simultan şi
în Republica Moldova, unde, numeroşi elevi participanţi şi în
anii anteriori, au dorit să concureze şi la această nouă ediţie.
La sfârşitul competiţiei s-au evidenţiat numeroşi elevi ai
colegiului nostru obţinând astfel 3 premii I, 4 premii II, 3 premii III şi 4 menţiuni.
În următoarea zi, cea de 6 mai, au început lucrările
Simpozionului Internaţional de Matematică „Spiru Haret”.
Acesta s-a adresat atât elevilor cât şi profesorilor, desfăşurânduse pe următoarele secţiuni: algebră, analiză matematică,
inegalităţi, didactică matematică, matematică aplicată şi
geometrie.
Pentru început au fost prezentate referate ale profesorilor,
studenţilor şi elevilor din România, Republica Moldova, S.U.A.
şi India.
Festivitatea de premiere a avut loc în aula colegiului pe data de 7 mai.
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Sub egida Zilelor Colegiului la C.N. Informatică „Spiru Haret”, a mai avut loc o activitate
deosebită, cu titlul Aplicaţii ale matematicii în practică, coordonată de prof. Andrei Anca şi
bibliotecar Chiriac Roxana.
Aceasta a reunit două şcoli sucevene, respectiv Şcoala generală Bosanci şi Şcoala generală
nr.4 Suceava, din partea cărora au venit elevi ai claselor a VIII-a, însoţiţi de profesorii Bălteanu
Reveca, Andrei Florea şi respectiv, Moscaliuc Dumitru.
Acţiunea a fost extrem de densă, compactă, reunind multe prezentări în power point, dintre
ele spicuind doar câteva: Frumuseţea matematicii, care s-a dorit a fi o modalitate interesantă în
descoperirea frumuseţii matematicii, Simetrie faţă de luciul apei – o expunere a imaginilor
deosebite luate din natură şi redate cu multă gingăşie, oglindind perfecta simetrie a imaginii în
luciul apei. Captivantă a fost Lecţia de matematică în care elevii au fost invitaţi să rezolve
probleme singuri, fără nici un ajutor, la bază fiind cunoştinţe dobândite în cursul gimnazial. Pentru a
destinde atmosfera, elevii-gazdă din clasa a X a A şi a X a D, au prezentat probleme hazlii,
compuse de ei, şi probleme de matematică, construite cu măiestrie, folosind limbajul poeziei, aşadar
în rime. Puterile lui 10, a fost o călătorie realizată în mare viteză prin salturi aplicate de puteri ale
lui 10 în lumea macrocosmosului şi a microcosmosului.
Profesor Anca Andrei
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Licean pentru o zi
Marţi, 3.05.2011, cu ocazia Zilelor colegiului nostru, împreună cu colectivul clasei a XII – a
D, al cărei diriginte sunt, am organizat activitatea intitulată „ Licean pentru o zi”, care s-a desfăşurat
în Laboratorul de informatică L2.
La activitate au participat elevii claselor a VIII-a de la Şcoala Nr.11 din Suceava. Scopul
activităţii a fost de sensibilizare a elevilor de clasa a VIII a, pentru ca în viitor să îmbrăţişeze
profilului matematică – informatică.
Activitatea a avut caracter interactiv, elevii claselor a VIII-a, sub îndrumarea celor din clasa
a XII-a au învăţat să construiască o pagina WEB, să realizeze trucaje şi să tehnoredacteze o
eventuală revistă a clasei.
La activitate s-au remarcat, în mod deosebit, elevii Alexandru Boca, Ioan Andrei Bătinaş,
Albert Eduard Gaube. Elevii de clasa a VIII-a au fost aşezaţi fiecare în faţa unui calculator şi au fost
consiliaţi de elevii de a XII-a în activitatea pe calculator.
La final, elevii oaspeţi s-au arătat foarte încântaţi de activitate şi de ceea ce se poate face cu
ajutorul calculatorului. În semn de prietenie, unii şi-au lăsat amprenta mâinii pe,,Zidul prieteniei’’
de lângă laboratorul de informatică.
Am lansat invitaţia ca în anii viitori, ei să fie cei care vor deschide drumul spre studiul
matematicii şi informaticii altor elevi de clasa a VIII-a.
Profesor Dorel Miron

Fizica, ştiinţă a Naturii
Activitatea la catedra de fizică a început cu vizita elevilor de la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion
Creangă”, Suceava.
Elevii au fost invitaţi să participe la concursul „Fizica, ştiinţă a Naturii”, organizat de
domnii profesori Ştefan Pintilie şi Florin Moscaliuc. Echipajele, compuse din câte 2 elevi, unul din
clasa a VII-a şi unul din clasa a VIII-a, au fost însoţite de doamna profesoară Marilena Sibechi.
Concursul a fost o prezentare Power Point de 6 întrebări instructive, atractive şi distractive
după cum a apreciat doamna profesoară însoţitoare.
Domnul director a adresat mulţumiri participanţilor, lansând invitaţia de a participa şi la alte
acţiuni în cadrul parteneriatului dintre cele două şcoli.
Conform programului, activitatea a continuat cu prezentarea de carte a domnului director
Virginel Iordache, cu titlul „Dielectrici cristalini în câmp static şi dinamic”. Domnul profesor
Florin Moscaliuc a prezentat lucrarea „PHET – soft educaţional” din care s-au ales exemple făcute
în experimentele din clasele de gimnaziu.
Prezentarea Power Point a lucrării ştiinţifice „Seismele” a fost făcută de domnul profesor
Ştefan Pintilie, care a insistat asupra măsurilor de protecţie în cazul cutremurelor.
Activitatea s-a încheiat cu premierea câştigătorilor concursului. S-au oferit premii de
participare tuturor elevilor.
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Calendarul chimiştilor
Pasiunea elevilor noştri pentru ştiinţă şi cercetare,
îmbinată cu plăcerea de a descoperi, a fost fructificată de
profesorii de chimie în activităţi diverse cu caracter informativ,
practico-aplicativ, ce au cultivat curiozitatea dar şi spiritul
competitiv în concursuri, vizite, activităţi educative abordate
transdisciplinar, precum şi de informare privind protecţia
mediului ambiant şi a sănătăţii.
Concursul „Calendarul chimiştilor” coordonat de prof.
Anişoara Huţupaş s-a adresat elevilor din clasa a IX-a. Plecând de la premiza că, în afara laturii
informative, menirea şcolii este aceea de a dezvolta aspectul formativ, 8 echipe au concurat între ele
şi au realizat tot atâtea calendare. Auditoriul a fost informat despre oameni de ştiinţă remarcabili din
întreaga lume, dar şi români. Au fost cuprinse câteva aspecte biografice, cercetările şi descoperirile
făcute în domeniul chimiei.
Un juriu, format din elevi din clasele a IX-a, a X-a şi
a XI-a, a avut misiunea de a stabili clasamentul, având în vedere
conţinutul informaţional, ingeniozitatea prezentăilor, fondul
muzical utilizat şi produsul final.
Din juriu au făcut parte elevii Galina Moisiuc – clasa a
IX-a A, Magdalena Amurăriţei - clasa a X-a G, Claudiu Pălălae –
clasa a X-a B, Simona Mnesciuc - clasa a XI-a H care au hotărât:
Premiul I – echipa formată din elevii: Adăscăliţei Mădălina, Fuior Robert, Tabarcea
Constantin (clasa a IX-a D)
Premiul II - echipa formată din elevii: Negrub Cristina, Antonesei Delia (clasa a IX-a D)
Premiul III – eleva Mitrofan Trandafira (clasa a IX-a D)
Menţiuni acordate echipajelor formate din elevii: Ciotu Domnica, Roşu Alexandra, Caliniuc
Lavinia - Dan Daniela şi Axinia Simona
Profesor Anişoara Huţupaş
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***
Nu degeaba se spune că anii de liceu sunt cei mai frumoşi ani din viaţă. Nu vom uita
niciodată activităţile care s-au desfăşurat în colegiul nostru în zilele de 2-7 mai 2011
A fost o săptămână minunată în care elevii colegiului, coordonaţi de domnii profesori, au
realizat activităţi cu adevărat folositore. Una dintre ele este „Calendarul chimiştilor”.
La această activitate, elevii clasei a IX-a D, au fost împărţiţi pe echipe şi au avut sarcina de a
realiza un calendar în care să găsească câte un chimist, născut în fiecare lună şi să vorbească câte
ceva despre viaţa acestuia.
Am fost plăcut surprinsă să descopăr că unul dintre chimiştii despre care ni s-a vorbit s-a
născut în Suceava.
Fiecare echipă s-a străduit să realizeze o lucrare cât mai interesantă, care să atragă
curiozitatea celor din jur, lucru ce s-a şi întâmplat.
Din această activitate cu toţii am avut de câştigat, deoarece am învăţat lucruri noi care, cu
siguranţă, ne vor fi de folos în viitor.
Simona Mnesciuc, clasa a XI-a H
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Calendarul Chimiştilor



„Calendarul Chimiştilor” a constituit formarea unei noi experienţe, crearea unor noi impresii
despre chimie şi pentru informarea elevilor despre cele mai semnificative evenimente şi invenţii în lumea
chimiei. Deşi sunt abia începători, micii chimişti ai claselor a IX-a s-au descurcat foarte bine la această
activitate. S-au realizat prezentări inedite, care i-au uimit pe cei ce au participat la acest concurs.
Atmosfera pe care au creat-o particitanţii a fost plină de entuziasm şi curiozitate, fapt care ne-a făcut
să cugetăm asupra fabuloaselor descoperiri ale umanităţii.
Prezentările elevilor ne-au făcut să călătorim în spaţiu şi timp şi să aflăm noi informaţii,
atât date biografice cât şi descoperirile pe care le-au făcut celebrităţile din lumea ştiinţei. Fiecare
dintre participanţi ne-a făcut să simţim o lumină a originalităţii sacre.
„Calendarul Chimiştilor’’ m-a făcut să acumulez o nouă experienţă de viaţă şi mi-a trezit
dorinţa de a studia mai profund această ramură a ştiinţei - chimia. A fost un concurs care m-a
încântat în adevaratul sens al cuvântutului. Aduc sincere felicitări organizatorilor acestei
prezentări.
Galina Moisei, clasa a IX-a A
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Activitate de educaţie ecologică a elevilor
Impactul DEEE asupra sănătăţii umane
La această activitate au participat elevi din clasele a X-a G, a X-a H şi a XII-a A.
Elevii au fost informaţi că DEEE reprezintă deşeuri de
echipamente electrice şi electronice care, prin componentele lor
(metale grele, lichide, gaze), au impact negativ asupra mediului
ambiant şi, implicit, asupra sănătăţii umane. Aceste deşeuri nu
trebuie să fie aruncate la gunoi, ci trebuie să fie colectate
selectiv.
Elevii au fost sfătuiţi să participe la campaniile de
colectare selectivă a acestor deşeuri şi li s-a adus la cunoştinţă
recomandarea Uniunii Europene ca fiecare persoană să predea 4
kg de DEEE anual. Aceste deşeuri sunt preluate de firme specializate care realizează tratarea,
reciclarea şi reutilizarea. Aceeasi sarcină revine societăţilor care comercializează aparate electrice şi
electronice, ele având şi obligaţia de a colecta echipamentele uzate (telefoane, baterii, becuri,
frigidere, televizoare, calculatoare, monitoare etc.).
Au fost derulate două filme didactice - unul realizat în Ghana şi cel de al doilea în China.
Multe electronice utilizate se comercializează ca echipamente second-hand, dar în realitate ele sunt
deşeuri, aceste aspecte fiind prezentate în filmele menţionate.
Filmele scot în evidenţă poluarea mediului ambiant - apă, aer, sol -atât cu metale grele cât şi
cu gazele rezultate prin arderea componentelor electronice.
De asemenea, sunt prezentate cazuri grave de îmbolnăviri în cazul copiilor şi a persoanelor
care dezmembrează echipamentele pentru recuperarea unor componente în vederea asigurării
traiului de zi cu zi.
Cele mai grave îmbolnăviri sunt alergii la nivelul pielii, intoxicaţii cu metale grele, afecţiuni
ale căilor respiratorii.
Activitatea desfăşurată în cadrul Zilelor colegiului a avut impact asupra elevilor prezenţi şi
iată ce afirmă eleva Petroaie Elena din clasa a X-a G: am aflat că DEEE sunt acele aparate
electronice cum ar fi: telefoane mobile, aspiratoare, televizoare, maşini de spălat şi multe altele care
sunt răspandite prin toate colţurile sau duse la gropi şi considerate gunoaie fără importanţă. Este
greu să vezi şi totodată să crezi cât de mult rău pot provoca acestea oamenilor, vieţuitoarelor dar şi
naturii.
Mi-am dat seama cât de important este locul unde aruncăm aceste deşeuri electronice pentru
a nu ne pune propria viaţă şi a celor din jurul nostru în pericol ...
„VIAŢA este cea mai importantă ... deci PREŢUIŢI-O !”
Activitatea a fost realizată de prof. Anişoara Huţupaş
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Să redescoperim chimia
În
cadrul
Zilelor
Colegiului
Naţional
de
Informatică,,Spiru Haret” Suceava, joi 05.05.2011, s-a
desfăşurat concursul,,Să redes-coperim chimia”.
Activitatea a fost organizată de doamna profesoara de
chimie Genoveva Siminel şi s-a adresat elevilor din cadrul
colegiului.
Scopul activităţii a fost de a stimula elevii şi de a-i
motiva în ceea ce priveşte studiul chimiei şi importanţa acestei
ştiinţe, impactul pe care aceasta o are asupra fiecăruia dintre noi şi că ne influenţează viaţa
cotidiană.
Elevii şi-au ales teme interesante pe care le-au prezentat atrăgând atenţia asupra compuşilor
chimici şi a utilităţii acestora.
Au participat la acest concurs elevi din clasele a X-a E, a XI-a B. Lucrările au fost
prezentate în format Power-Point.
Juriul a fost compus din elevii :
Polocoşer Simona
clasa a X-a E
Cepuch Raluca
clasa a XI-a B
Martin Sabina
clasa a XI-a E
Lucrările prezentate, coordonate de profesoara Genoveva Siminel şi profesoara Anişoara
Huţupaş, au fost următoarele:
1. Guliciuc Andrei (clasa a X-a E)
- „Dioxidul de carbon”
2. Palalaie Claudiu (clasa a X-a B)
- „Droguri”
3. Grigoşiţă Laura (clasa a X-a E)
- „Vopsele”
4. Ter Maria-Tereza (clasa a X-a E)
- „Grăsimi”
5. Holca Bogdan (clasa a XI-a E)
- „Tutunul”
6. Gontariu Ana-Maria (clasa a XI-a E)
- „Cosmetice”
7. Hojbotă Eduard (clasa a XI-a E)
- „Metanol-Etanol”
8. Roşu Maria (clasa a XI-a E)
- „Parfumuri”
9. Ţara Victoria (clasa a XI-a E)
- „Apa – picătura vieţii”
Elevii participanţi au obţinut premii şi menţiuni.
Profesor Genoveva Siminel
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În vizită la,,Casa apei’’
Activitatea desfǎşuratǎ s-a intitulat „APA PENTRU ORAŞE - rǎspunzând provocǎrii
urbane” şi a constat într-o vizitǎ la staţia de epurare a apei de la Iţcani.
Vizita a fost fǎcută cu elevii clasei a XI-a F şi a avut ca scop conştientizarea de cǎtre elevi a
importanţei protejǎrii mediului pentru a avea apă curată şi îmbunătǎţirea cunoştinţelor privind
metodele de tratare a apei.
Dupǎ ce am efectuat instructajul privind deplasarea la obiectivul de vizitat cât şi pe
parcursul vizitei acestuia, ne-am deplasat la ora 1140 spre Uzina de Apǎ. Aici am fost preluaţi de
conducǎtorul unitǎţii, d-na Ihnatiuc, care ne-a condus prin toata staţia şi ne-a prezentat etapele care
se fac pentru tratarea apei, de la captare şi pânǎ la distribuţia ei. În laboratorul unitǎţii, s-au executat
experimente demonstrative în care s-a fǎcut dozarea clorului din apa potabilǎ şi determinarea pHului apei potabile.
Elevii au fost interesaţi de informaţiile primite punând mai multe întrebǎri pe parcursul
vizitei.

Profesor Daria Grivincǎ Vrǎjitoru

Chimia – prieten sau duşman
D-na prof. Rodica Roşu a coordonat activitatea “Chimia –prieten sau duşman” realizată
de elevii clasei a IX-a B- Serediuc Constantin şi Bolohan Cosmin.
În cadrul manifestărilor ce au loc pe întreg globul cu ocazia Anului Internaţional al
Chimiei, elevii Constantin Serediuc şi Cosmin Bolohan din clasa a IX-a B au prezentat colegilor
mai mici, invitaţi de la Şcolile cu clasele I-VIII Nr 5, 7, 8, 9, 10 o temă actuală ce preocupă
omenirea: Surse de energie nucleară cu avantaje şi dezavantaje.
Tema prezentată şi-a atins scopul stârnind interesul şi curiozitatea celor mici.
Profesor Rodica Roşu
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Elevi azi, studenţi în viitor
În cadrul activităţii de orientare şcolară şi profesională, elevii claselor a X-a F, a XI-a G şi
a XII-a F de la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, specializarea Ştiinţe ale
naturii au efectuat o vizită la Universitatea,,Ştefan cel Mare ” Suceava, Facultatea de Inginerie
Alimentară însoţiţi de d-na profesoară Rodica Roşu şi laborant, ing. Carmen Negriuc, de la catedra
de chimie.
Oferta educaţională a facultăţii pentru anul şcolar 2011-2012 a fost prezentată de d-na conf.
univ. dr. ing. economist Adriana DABIJA şi d-nul conf. univ. dr. Ioan GONTARIU. Pe parcursul
vizitei, elevilor noştri li s-au prezentat laboratorele unde se realizează analizele fizico-chimice şi
microbiologice ale produselor alimentare. De asemenea, elevii au vizitat şi Laboratorul de analiză
instrumentală unde d-nul prof. dr. ing. Gheorghe GUTT le-a expus metodele moderne de analiză cu
aparatura performantă de care dispune facultatea.
Pe tot parcursul vizitei, elevii colegiului nostru au fost însoţiţi şi de d-na decan prof. dr. ing.
Sonia GUTT şi d-na prodecan conf. univ. dr. Cristina HREŢCANU.

Profesor Rodica Roşu
Laborant: ing. Carmen Negriuc
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APA – MIRACOLUL VIEŢII
- concurs interdisciplinar de chimie – biologie De ce un concurs interdisciplinar cu această temă?
Deoarece chimia vieţii este total dependentă de prezenţa
moleculei de apă, leagănul în care s-au format primele molecule
organice, care au evoluat spre sisteme macromoleculare şi apoi către
primele sisteme biologice. Apa este mediul în care se dizolvă
majoritatea substanţelor, mediul care transportă substanţele necesare
funcţiilor vitale, mediul în care se desfăşoară reacţiile metabolice
celulare. Apa a fost, este şi va rămâne indispensabilă vieţii sub forma în
care aceasta există pe Pământ.
Tema concursului a constituit o provocare pentru 16 echipaje
participante de la 7 şcoli generale din municipiu şi din judeţ (Şcolile
cu clasele I-VIII Nr. 5, 7, 8, 9, 10 Suceava, Eco-Şcoala Bosanci şi
Şcoala cu clasele I-VIII Mitocu Dragomirnei).
Elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a de la unităţile de
învăţământ menţionate au prezentat 18 lucrări la cele două secţiuni :
comunicări ştiinţifice-prezentări Power-Point şi planşe. Aceştia au
dovedit o foarte bună cunoaştere a numeroase informaţii legate de
importanţa apei în viaţa noastră, curiozităţi legate de acest compus chimic, poluarea apei, proiecte în
care sunt implicaţi (legate de economisirea apei şi de conştientizarea comunităţilor locale în privinţa
calităţii apei).
La concurs a participat ca membru al juriului, din partea
inspectoratului şcolar, d-na inspector de biologie Mariana Drumea care
a apreciat activitatea desfăşurată ca fiind una deosebită. Alături de
aceasta, d-na prof. Cristina Mlenarz şi elevele olimpice naţionale la
biologie şi matematică, Magdalena Amurăriţei din clasa a X-a G şi
Alexandra Ienachievici din clasa a XII-a F, au jurizat competiţia.
S-au acordat 3 premii I, 2
premii II, 2 premii III şi 7 menţiuni la
secţiunea comunicări ştiinţifice – prezentări Power Point. Deosebite au
fost prezentările echipajelor premiate cu locul I „Scrisoare către viitor
– expeditor APA ” de la Eco-Şcoala cu clasele I-VIII Bosanci, prof.
coordonator Ştefania Amos, „Apa –substanţă esenţială pentru viaţă ”de
la Şcoala cu clasele I-VIII Mitocul Dragomirnei, prof. coordonatori
Didina Vasilescu şi Liliana Irimia şi „Apa – miracolul vieţii ”de la
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Suceava, prof. coordonatori Luminiţa
Rusu şi Raluca Roşu. La secţiunea planşe au fost acordate un premiu I, un premiu II, un premiu III şi o
menţiune, prima clasată fiind lucrarea cu tema „Apa ca înveliş planetar” de la Şcoala cu clasele I-VIII
„Ion Creangă” Nr. 9 Suceava, coordonator prof. Cuţui Camelia.
Aula Colegiului a fost neîncăpătoare, emoţiile celor mici s-au simţit mereu, toţi elevii şi
profesorii participanţi la acest concurs pot fi consideraţi câştigători, iar organizatorii concursului prof.
Rodica Roşu, prof. Anişoara Huţupaş, prof. Cristina Mlenarz, prof. Gabriela Grigoraş şi laborant ing.
Carmen Negriuc au avut satisfacţia unei activităţi reuşite.

Profesor Gabriela Grigoraş şi profesor Rodica Roşu
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Apa - miracolul vieţii
Cu ocazia Zilelor Colegiului Naţional de Informatică
„Spiru Haret” Suceava ce au fost serbate în intervalul 2-7 mai
2011, şcoala noastră a făcut un „legământ al prieteniei” cu
şcolile generale din judeţul Suceava în cadrul festivităţii
desfăşurate pe data de 5 mai 2011 dedicată Anului Internaţional
al Chimiei, ce a avut ca temă „Apa-miracolul vieţii”.
În cadrul acestei festivităţi mai multe şcoli generale din
judeţ au prezentat atât lucrări în format Power Point despre elementul indispensabil vieţii-APA cât
şi postere care sugerau cât de important este să protejăm şi să reducem poluarea şi risipirea acestui
element primordial, simbol al vieţii, al regenerării şi al purităţii.
Activitatea ne-a relevat faptul că acest factor ce întreţine
existenţa noastră este un subiect care a fost dezbătut în multe
domenii ale ştiinţei şi nu numai, dar totuşi continuă să rămână un
mister pentru cei mai mulţi dintre noi.
Apa este un element vital fiind una dintre substanţele
cele mai răspândite pe Terra, formând hidrosfera, unul dintre
învelişurile Pământului, cel mai important pentru întreţinerea
vieţii.

Apa, ca element al genezei
În concepţia multor popoare, dar şi în Biblie, se susţine că omul a fost făurit din lut, adică
din apă şi pământ, elemente ce formează lumea însăşi. Astfel omul devine o miniatură a lumii prin
armonizarea apei cu pământul.

Apa, ca element al vitalităţii, al regenerării şi al învierii
Această caracteristică este foarte bine evidenţiată în
basmele româneşti, în mitologia românească unde întâlnim
termenul,,apă vie”.,,Apa vie” este apa pe care eroii de basm o
beau pentru a-şi recăpăta energia şi forţa necesară în luptele
epuizante contra duşmanilor. În „Povestea lui Harap-Alb” de
Ion Creangã, personajul Harap-Alb este înviat cu apă vie, iar
Spânului i se dă apă moartă. Apa, de asemenea, a fost şi
punctul de plecare al unor mituri.
De exemplu, cel care ilustrează proprietatea apei de a fi
un element al nemuririi, al tinereţii veşnice şi al invincibilităţii este mitul scăldării eroului din
mitologia greacă, Ahile, în apele Styxului de către mama sa, Thetis, ce dorea să-i confere nemurire.
Există şi în mitologia româneascã, precum şi în alte mitologii „fântâni ale tinereţii”, a căror
apă oferă, celui care o bea, tinereţe veşnică.

Apa, ca element al distrugerii
În foarte multe mitologii se întâlneşte mitul unui potop
uriaş, care scufundă sub apele sale întreaga lume, mai puţin
piscurile munţilor, în urma căruia reuşesc să se salveze un
număr mic de oameni şi animale. Cel mai reprezentativ este
Potopul lui Noe, în care Noe reuşeşte să salveze câte o pereche
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din fiecare specie de animal. În toate mitologiile, în care se întâlneşte potopul, acesta este trimis de
forţa divină, ca pedeapsă pentru neascultarea muritorilor.

Apa, ca element al metamorfozei
De această proprietate a apei este legat mitul lui Narcis,
erou al mitologiei greceşti. Acesta a rămas îndrăgostit de chipul
său, privindu-l în unda unui lac şi vrând să se apropie de el, a
căzut în apă şi s-a înecat. Trupul său s-a metamorfozat, sub
proprietatea magică a apei, într-o narcisă.
În istorie, civilizaţiile s-au dezvoltat cu precădere în
zonele în care existau surse de apă. Civilizaţiile antice s-au
format pe malurile râurilor sau al mărilor. Mesopotamia,
leagănul civilizaţiei, este situată între două râuri, Tigru şi Eufrat. Egiptul antic a înflorit pe malurile
Nilului, care, datorită revărsărilor sale, oferea oamenilor un pământ prielnic pentru agricultură.
Toate aceste lucruri şi multe altele, în special din punct
de vedere ştiinţific, au fost precizate în cadrul acestei activităţi,
ce a durat 3 ore, timp în care elevii de gimnaziu ne-au
familiarizat cu lucruri interesante şi informaţii, care ne-au dus la
concluzia că apa este matricea tuturor posibilităţilor de
existenţă, simbolizând substanţa fundamentală din care se nasc
toate formele şi în care toate se întorc, reprezentând originea
vieţii, mijloc de purificare, sămânţa primordială, toate semnele
unei dezvoltări ulterioare.
Magdalena Amurăriţei, clasa a X-a G
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Mici biologi, mari informaticieni
Printre manifestările, care s-au desfăşurat în cadrul Zilelor Colegiului Naţional de Informatică
„Spiru Haret”, s-a remarcat şi activitatea intitulată Mici biologi, mari informaticieni, ce a avut loc în
laboratorul 2 de informatică sub îndrumarea d-nelor profesoare Corina Mocanu si Gabriela Grigoraş.
Dorită a fi o continuare a tradiţiei de a invita elevi de gimnaziu în colegiul nostru pentru a
cunoaşte câteva din realizarile elevilor şi profesorilor de aici, precum şi pentru a le trezi curiozitatea şi
interesul pentru studiul informaticii, dar şi al biologiei, celor mici li s-a prezentat softul educaţional
„Mamiferele” realizat de elevi ai şcolii noastre (actuali studenţi), soft premiat la numeroase concursuri
judeţene şi naţionale.
Invitaţii au fost întâmpinaţi de domnul director cu un călduros cuvânt de bun venit şi cu urarea,
ca într-un viitor apropiat, să devină mari informaticieni şi biologi, elevi ai Colegiului Naţional de
Informatică „Spiru Haret”.
Participanţii, elevi din clasele a VII-a A şi a VII-a B de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Suceava,
au avut prilejul să descopere şi să testeze modalitatea de instruire cu ajutorul calculatorului, ajutaţi de
doamnele profesoare. Micii invitaţi au fost îndrumaţi, din punct de vedere al utilizării manualului, de
către doamna profesoară Corina Mocanu, care le-a explicat modul de organizare a ecranelor şi
modalitatea de navigare în cadrul programului.
Doamna profesoară Gabriela Grigoraş le-a propus elevilor să-şi reamintească o parte din
cunoştinţele acumulate în clasa a VI-a cu ajutorul softului educaţional, iar în final să accepte provocarea
testelor propuse la fiecare sfârşit de capitol. Musafirii au fost încântaţi să utilizeze un program realizat
de către elevi ai şcolii noastre, fiind în acelaşi timp atraşi de ideea de a concepe ei înşişi astfel de
aplicaţii, ca viitori discipoli ai Colegiului Naţional de Informatică.
Pe parcursul celor două ore petrecute în laborator, invitaţii noştri au parcurs lecţiile din cadrul
soft-ului, au urmărit cu interes animaţiile, filmele, simulările şi informaţiile prezentate în cadrul acestora
şi au încercat să rezolve diferitele tipuri de teste utilizate. Toţi elevii au participat cu interes şi entuziasm
la activitate, iar la finalul acesteia au afirmat că vizita la colegiul nostru a fost binevenită deoarece au
aflat multe informaţii legate de oferta educaţională a şcolii, de dotările acesteia şi de ceea ce realizează
zi de zi profesorii şi colegii lor mai mari.

Profesor Corina Mocanu şi profesor Gabriela Grigoraş

28
În vizită la Muzeul de Ştiinţe Naturale Suceava

În ziua de 4 mai 2011 elevii claselor a IX-a B şi a XI-a H împreună cu d-nul profesor
Dragomir Chiseliţă au efectuat o vizită la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Suceava.
Preluaţi de d-na muzeograf, elevii au admirat la subsolul clădirii un mic vivariu ce
cuprinde câteva specii de păsări exotice şi de mamifere rozătoare care i-au încântat cu frenezia
lor.
La parterul clădirii, elevii au admirat acvariile cu peşti, au mai admirat păsări şi
mamifere autohtone împăiate (în mediul lor prezentate), coarne de cerbi carpatini, resturi
organice ale unor animale străvechi descoperite în judeţul nostru (fildeşi şi oase de mamut,
trilobiţi etc.) urmând o incursiune în lumea fascinantă a mineralelor.
La etaj, elevii s-au delectat cu broaştele ţestoase dintr-un vivariu excelent amenajat.
Activitatea s-a încheiat cu vizionarea unui documentar ştiinţific intitulat „Viaţa în
munţi” care a plăcut elevilor.
„De fapt n-am realizat că trecuse aproape o oră şi jumătate de când intrasem în
muzeu, atât de captivant a fost!” au declarat încântaţi, elevii colegiului nostru.
Profesor Dragomir Chiseliţă
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Croazieră pe Dunăre
Cu ocazia Zilelor şcolii, profesorii şi elevii C.N.I. „Spiru Haret”
Suceava şi-au unit eforturile în pregătirea unor activităţi care au încântat
mintea, sufletul şi ochii tuturor celor care au participat la desfăşurarea lor.
Profesorii comisiei metodice „Om şi Societate”, formată din:
Veronica Bran, Dănuţ Dron, Maria Atănăsoae, Olga Orhian, Marius Eşi,
Irina Harja, Gabriela Vasiliu, dar şi profesorii de chimie – Anişoara
Huţupaş, religie – Bogdan Hrişcă, muzică – Tiberiu Hârceag, s-au
implicat în pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter
transdisciplinar în care au alternat rigoarea ştiinţifică cu estetica
activităţilor culturale şi cu bucuria activităţilor distractive.
Activitatea transdisciplinară, „Croazieră pe Dunăre” a avut ca
scop prezentarea fluviului care traversează ţara noastră, din perspectivă
geografică, doamna profesoară Veronica Bran reuşind să încânte elevii
prezenţi, dar şi cadrele didactice, cu o prezentare a fluviului de care se
leagă destinele Europei.
Doamna profesoară Anişoara Huţupaş a continuat „croaziera”,
oprindu-se în frumoasa Deltă a Dunării, pentru a evidenţia splendorile
acesteia, prin multitudinea speciilor de păsări şi plante.
Domnul profesor Dănuţ Dron a subliniat că o călătorie pe
Dunăre este o incursiune în istoria popoarelor care trăiesc în aceste
regiuni. Maiestuosul fluviu a fost adeseori martorul schimbărilor dramatice intervenite în soarta acestora.
Doamna profesor Olga Orhian, împreună cu elevii Cioată Marius,
clasa a XI-a G şi Pâslaru Ionuţ, clasa a XI-a E, au prezentat un material
intitulat „Dunărea în mituri şi legende”.
Preotul-profesor Bogdan Hrişcă a prezentat importanţa Dunării din
perspectiva religiei, subliniind că lumea este un dar al lui Dumnezeu
pentru noi oamenii, iar această dăruire a lui Dumnezeu faţă de noi implică,
şi din partea noastră, o dăruire.
Pe tot parcursul „croazierei”, acordurile muzicale ale lui Gheorghe
Zamfir, Johann Strauss, Iosif Ivanovici au încântat auditoriul.
În „croazieră” au fost invitaţi elevii claselor a IX-a B, a X-a G, a
XI-a C, a XI-a H, precum şi elevii claselor a VIII-a de la Şcoala cu clasele
I-VIII nr. 11 „Miron Costin” Suceava. Pe baza materialelor vizionate, s-a organizat un concurs între
reprezentanţii claselor a VIII-a, a IX-a B şi a X-a G, iar rezultatul a fost următorul: Premiul I, echipajul şcolii
nr.11, format din elevii Gavrilaş Sebastian şi Săvuţ Alexandru. Premiul II, echipajul şcolii nr.11, format din
elevii Axinte Monica, Macovei Bianca. Tot premiul II, echipajul clasei a IX-a B, format din elevii Ursache
Eugeniu şi Barbir Dănuţ. Premiul III, echipajul clasei a IX-a B, format
din elevii Serediuc Constantin şi Bolohan Cosmin. Menţiune, echipajul
clasei a X-a G, format din elevii Bârgăuan Daniela şi Platon Irina.
La finalul activităţii, membrii catedrei de socio-umane şi de
geografie, împreună cu clasele a XI-a C şi a IX-a B, la care s-au adăugat
şi elevii claselor a VIII-a de la şcoala nr. 11, au organizat un eveniment
distractiv, cu tema „TOMBOLA CU SURPRIZE”, prilej cu care elevii
au putut să îşi demonstreze spiritul de iniţiativă, perspicacitatea şi
capacităţile de comunicare.

Profesor Maria Atănăsoae
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Impresii dintr-o călătorie imaginară
Nu am văzut niciodată Dunărea, doar am auzit de ea şi
sunt sigură că şi colegii mei se aflau în aceeaşi ipostază cu
mine până să participe la această manifestare.
Miros de culori reci... calde... muzică... pete de
culoare... forme vag conturate... portrete, semiportrete,
peisaje... Un conţinut modern „într-un dulce stil clasic” îmbinat
cu romantism. Limbaj elevat, conturare sigură şi obiectivă,
însăşi organizarea a fost reuşită, începând cu o prezentare a
Dunării atât de amplu, dar într-un timp atât de scurt.
Inima mea e destul de încăpătoare pentru a adăposti
acest colţ de rai de o fumuseţe tulburătoare. Navighezi într-un diapazon destul de larg, ţinându-ţi
respiraţia.Tehnica de abordare a fost una mai mult decât reuşită, mi-a plăcut că nu s-a explicat totul
de-a fir-a-păr, ci s-a lăsat elevilor bucuria de a participa la însuşi actul creaţiei. Am rămas profund
impresionată de puterea de sugestie a imaginilor.
Din această prezentare ne dăm seama că nimic nu are
limită, că acest tărâm este ca o binecuvantare pentru noi, aşa
cum a menţionat şi domnul profesor Dănuţ Dron, care ne-a
încântat din nou cu veleităţile de orator.
Pentru mine, Dunărea a devenit casa frumuseţii, a celei
mai dulci primăveri şi bogate toamne, a celui mai feeric soare,
a celor mai diverse vietăţi.
Revelaţii pe marginea actului de creaţie ne-a adus şi
preot profesor Bogdan Hrişcă, care, fără explicaţii detaliate, ce
ar fi putut plictisi, a reuşit să găsească valenţe noi ale decorului
existenţial pentru elevi.
Încă un aspect de unicitate a constituit fondul muzical extrem de sugestiv care nu a lipsit pe
tot parcursul manifestării.
Pe drept cuvânt spunea Victor Hugo „Muzica exprimă ceea ce nu poate fi spus şi
despre ce e imposibil a tăcea.”
Nu pot trece cu vederea faptul că am avut şi
invitaţi de la Şcoala cu clasele I-VIII,,Miron Costin”
Nr. 11 Suceava, cărora, sper că le-a plăcut la fel de
mult ca şi nouă şi sunt convinsă că această activitate
le-a rămas în suflet, în amintire, fiindcă tinerii sunt
mesajele vii pe care le trimitem altor vremuri.
Indiferent de cursul istoriei, să nu uite niciodată
că au o ţară atât de frumoasă, cu bogăţii pe care nici
nu le bănuiau şi să se mândrească de ea.
Felicitări pentru această activitate care, sigur, calm şi dezinvolt a schiţat şi
conturat FRUMOSUL.
Irina Platon, clasa a X-a G
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Educaţie fizică, religie, arte
La Catedra de religie, arte, educaţie fizică, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional de
Informatică „Spiru Haret” Suceava, s-a desfăşurat Campionatul de Fotbal pe clase în perioada 2 – 5
mai, coordonat de prof. Bogdan Iulian Codină. La această activitate s-au înscris 12 clase : XI A, XI
F, XII D, X A, XII C, IX C, X E, XI D, XII B, X C, IX A, XG. Echipele au fost împărţite în 3
grupe, urmând să se califice în sferturile de finală primele două clasate din fiecare grupă.
Din grupa A au făcut parte următoarele echipe : XI A, XI F, XII D, X A, din grupa B – XII
C, IX C, X E, XI D, iar din grupa C – XII B, X C, IX A, X G.
În grupa A s-au înregistrat următoarele rezultate : XI A – XI F 3-0, XII D –X A 1-4, XI A –
XII D 3-1, XI F – X A 1-9, XI A - X A 2-2, XI F – XII D 2-1.
În grupa B au fost următoarele rezultate : XII C – IX C 4-1, X E – XI D 1-2, XII C – X E 41, IX C - XI D 1-2, XII C – XI D 1-1, IX C- X E 3-O.
În grupa C meciurile s-au finalizat cu următoarele rezultate: XII B – X C 3-0, IX A – X G 03, XII B – IX A 3-0, XII B – X G 7-0, X C – IX A 3-0, X C – X G 2-1.
Pentru sferturile de finală s-au calificat 6 echipe, primele două din fiecare grupă: XII C, XI D, X
C, XII B, XI A, X A. Cele 6 echipe au fost împărţite în două grupe a câte 3 echipe fiecare. În
semifinale s-au calificat primele două echipe din grupă, urmând ca echipa de pe locul I din grupa A
să joace cu echipa de pe locul II din grupa B şi echipa de pe locul I din grupa B cu cea de pe locul II
din grupa A.
Din grupa A au făcut parte clasele XII C, XI D, X C iar din grupa B clasele XII B, XI A, X
A. În grupa A s-au înregistrat următoarele rezultate : XII C – XI D 3-3, XII C – X C 2-1, XI D – X
C 3-1. În grupa B XII B –X A 3-1, XII B –XI A 2-2, XI A –X A 2-2.
În semifinale s-au confruntat următoarele echipe: XI D –XI A 3-1, XII C –XII B 1-2.
Finala mică a fost jucată de XII C – XII A 4-5, iar finala mare de XII B – XI D 1-2, finalele
disputându-se joi, 5 mai 2011. Arbitrajul a fost asigurat de prof. Bogdan Iulian Codină şi de prof.
Iulian Rusu. Golgheterul campionatului a fost Cutaş Lucian - XII B, care a înscris cele mai multe
goluri, cel mai bun portar Bratu Bogdan – XI A, fiind urmat de Georgescu Bogdan – XI B, iar cel
mai bun apărător Niţă Marius – XII E.
Locul I – XI D
Locul II – XII B
Locul III – XI A
Locul IV ( Menţiune) – XII C.
La Religie s-a desfăşurat o activitate frumoasă, joi, 5 mai 2011, cînd a avut loc un concert de
cântece religioase şi o piesă de teatru pe temă pascală. În deschidere, corul, format din elevii
claselor XI F, G şi H, condus de prof. Bogdan Iulian Codină, a prezentat câteva cântări pascale: Cu
noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor şi Hristos din morţi a înviat. În continuare, a avut loc un
spectacol deosebit, prezentat de elevii Grupului Şcolar „Nicanor Moroşan” Pârteştii de Jos, fiind
invitat şi grupul vocal „Suflet bucovinean”.
Activitatea s-a încheiat cu o piesă de teatru pe temă pascală, pregătită de preot Mihai
Apăvăloaie.
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