
La ºcoala Generalã Lunca Câlnicului a devenit o tradiþie par-
ticiparea la diverse activitãþi extraºcolare care acoperã o arie
extinsã din preocupãrile elevilor. Printre cele mai agreate activi-
tãþi sunt concursurile care dezvoltã la elevi imaginaþia, creativi-
tatea, flexibilitatea în gândire, autocontrolul ºi nu în ultimul rând
spiritul competitiv.

În urma  participãrii la aceste concursuri, elevii ne-au încântat
sufletele, atât nouã, cadrelor didactice, cât ºi pãrinþilor, cu rezul-
tate deosebite.

Concursurile la care au participat elevii din ºcoala noastrã au
fost:

1. Olimpiada  de limba ºi literatura românã:

a) Etapa localã desfãºuratã în data de 28 februarie 20009, la
ªcoala Generalã Nr. 11 Braºov:

Punctajul maxim acordat a fost de 120 de puncte.

� Razec Cristine - clasa a V-a, 100 puncte 

�Drângã Diana - clasa a V-a, 98 puncte 

� Pãtrunjel Ana-Maria - clasa a V-a, 98 puncte 

� Stroie  Sabrina - clasa a V-a, 90 puncte 

�Dãscãlescu Dana - clasa a VI-a A, 109 puncte

�Nedelea Lavinia - clasa a VII-a A, 116 puncte 

b) Etapa judeþeanã desfãºuratã în 14 martie 2009,  la Colegiul
Naþional „Andrei Mureºanu” Braºov:

Punctajul maxim acordat a fost de 120 de puncte.

� Razec Cristine - clasa a V-a , 88 puncte 

�Dãscãlescu Dana - clasa a VI-a A, 109 puncte 
- locul II pe judeþ

2. Olimpiada de istorie:

Etapa judeþeanã:

�Adam Andreea - clasa a VIII-a B, nota 8,10 
- locul VI pe judeþ

3. Olimpiada de religie:

Etapa judeþeanã: 

�Mititelu Roxana - clasa a VII-a B - locul I pe judeþ

4. Concurs interdisciplinar românã-matematicã ”+/- Poezie”,
adresat elevilor din  clasele V, VI - etapa localã:

Punctajul maxim acordat a fost de 140 de puncte

� Razec Cristine, clasa a V-a - 140puncte

�Dãscãlescu Dana, clasa a VI-a A- 135 puncte

�Drîngã Diana, clasa a V- a - 135 puncte

�Vlad Claudia, clasa a VI-a - 120 puncte

� Lungu Pavel, clasa a VI-a - 110 puncte

� Zeti Andrei, clasa a V-a - 105 puncte

5. Olimpiada Naþionalã a Sportului ºcolar 

� Etapa localã: a avut loc la Prejmer ºi au participat 
6 ºcolii din zonã, ºcoala noastrã ocupând locul I  
la fotbal bãieþi.

� Etapa judeþeanã s-a desfãºurat la Liceul 
„Sextil Puºcariu” Bran, locul I, fotbal bãieþi.

S-au calificat pentru etapa pe zonã care se va desfãºura la
Sfântul Gheorghe.

� Etapa judeþeanã s-a desfãºurat la Liceul 
„Sextil Puºcariu” Bran, locul I, handbal fete.

� Etapa pe zonã desfãºuratã la Odorheiul Secuiesc 
unde au participat 6 judeþe: Cluj, Sibiu, Mureº, Covasna, 
Harghita, Braºov, handbal fete -locul II pe zonã.

6. Concursul naþional „Cangurul lingvistic”,  desfãºurat în 
februarie 2009:

�Nedelea Lavinia - clasa a VII-a A - 150 puncte 
- MENÞIUNE

� Savu Diana - clasa a IV-a B,  menþiune 
- MENÞIUNE

�Mureºan Andreea – Clasa a IV-a A- MENÞIUNE      

7. Simpozionul de biologie cu tematica „O alimentaþie sãnãtoasã”: 

� Brânzilã ªtefan -  clasa a VI-a A

�Dãscãlescu Dana -  clasa a VI-a A

8. Concursul  internaþional„ Muncã ºi creaþie”, ediþia a IV-a , des-
fãºurat în luna noiembrie 2008 organizat la ªcoala „Ion Creangã”
Suceava, a fost adresat elevilor din clasele I-IV:

Tematica concursului: desen, picturã, colaje  

�Din 24 de participanþi, s- au obþinut 
4 premii I, II III ºi 4 MENÞIUNI

9. Concursul naþional „ Fantezii de toamnã” organizat de Casa
Corpului Didactic Neamþ, desfãºurat în octombrie 2008.

Tematica concursului: toamna

�Din 42 de participanþi la 2 secþiuni: picturã ºi colaje, 
s-au obþinut 29 de premii.

�Director: Prof. Delia Oprea

PUNCTUL DE PLECARE:
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