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Ştirile săptămânii SNV
Luni:  

La  Clubul  Copiilor  din 
Hunedoara,  d-na  mea 
institutoare, CAMELIA BACIU, 
a participat  cu echipa de la ciclul 
primar  la  concursul  judeţean de 
Educaţie  rutieră „Viaţa  are 
prioritate”.  Colegii  noştri  s-au 
prezentat foarte bine obţinând un 
meritat  loc  al   II-lea.  Ei  sunt: 
ADELA  IONAŞ   şi 
ELISABETA SAVA (cls  a  IV-a 
E,  instit  Marioara  Cernescu), 
MARA VAIDA (cls a III-a C, înv 
Elena Ştef) şi DARIA HUMIŢĂ ( 
cls a II-a D, instit Rodica Arsin).

  
( a consemnat, Bianca Lungu, cls I 
D)

Adela şi Beti

Marţi: 

 Cu  ocazia  Săptămânii 
Naţionale  a 
Voluntariatului şi noi, cei 
mici,  am  contribuit  la 
activităţi  de  ecologizare, 
am participat la concursul 
de  desene  pe  teme  de 
educaţie  rutieră  şi 
păstrarea  curăţeniei,  iar 
pentru  a  face  cunoscută 
această  manifestare  am 
împărţit  fluturaşi 
oamenilor  din  oraş. 
Dorim ca şi cei mari să ne 
urmeze  exemplul  privind 
respectarea  curăţeniei 
oraşului.
  
(a  consemnat  Miruna 
Stoica,  cls I D)

Miercuri: 
   Elevii clasei noastre au strâns gunoaie din 
părculeţul de lângă Grupul 1 al Şcolii Generale 
Simeria.  ( a consemnat Ionela Calotă, cls a III-a 
E)
   Elevii din clasa d-nei instit Daniela Popescu 
au strâns 60RON pentru George, ca să poată 
merge din nou. „Suntem alături de tine!” este 
mesajul lor.
    (a consemnat Ioana Vlăiconi, cls a III-a E)
         Domnul Tibi ne-a dat voie pentru o zi să 
fim „agenţi de mediu”. După ce ne-a spus cât 
de  important  este  să  păstrăm  curăţenia  în 
oraşul nostru, am înţeles ce aveam de făcut ca 
agenţi de mediu: să atenţionăm persoanele care 
aruncă  gunoaie  şi  să  felicităm  pe  cei  care 
respectă  normele  de igienă,  folosind coşurile 
pentru  gunoi.  Eu  şi  câteva  colege  am  avut 
sectorul  pieţei.  Le-am  spus  oamenilor  că  ar 
trebui  să  aibă  mai  mare  grijă  de  mediul 
înconjurător pentru că, altfel, ne facem rău tot 
nouă. Am vrut să le dăm şi un exemplu: ne-am 
aplecat şi am ridicat ce au aruncat ei chiar în 

faţa noastră. 
(a consemnat, Clara Barna, cls a IV-a E)
  Cel mai bun agent de mediu a fost desemnată 
Emima Buble din cls a IV-a E.

         Câştigătoarea concursului de artă plastică  a fost desemnată Andreea Szocs din clasa a IV-a E, îndrumată 
fiind de d-na instit Marioara Cernescu. După ce a fost felicitată şi premiată de d-nul Tiberiu Nistor, preşedintele 
Volsim, i-am adresat două întrebări:

- Rep: Ce ai desenat şi cum?
- A.S: „În culori calde am reprezentat văruirea copacilor, adunarea gunoaielor, plantarea florilor şi udarea 

lor pentru că orice lucru trebuie făcut cu multă dragoste şi căldură sufletească.
- Rep: Care este mesajul tău pentru cititori?
- A.S: Toţi ne dorim să avem un oraş mai curat şi mai îngrijit, dar cu toţii ar trebui să fim mai atenţi şi să 

folosim pentru gunoaie locurile special amenajate în acest scop. Fii voluntar! Alătură-te Volsimului!”
                                                             (a consemnat  reporter special Daria Humiţă, cls a II-a D)


