
EXCURSIA ELEVILOR PREMIANȚI ȘI OLIMPICI DE LA COLEGIUL
NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU” CLUJ-NAPOCA

PROF. ILIȘIU MONICA

Sâmbătă, 11.11.2017, Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu sprijinul

Asociației Colegiul Barițiu – președinte Vaida Marius – și-a recompensat elevii merituoși prin

organizarea unei excursii pe traseul Cluj-Napoca – Huedin – Bucea – Bratca – Roșia – Beiuș -

Peștera Urșilor – Oradea – Cluj-Napoca.

Elevii au fost însoțiți de prof. dr. Bărăian Alina, directorul colegiului, prof. dr. Popa-Bota

Horațiu, director adjunct, prof. Ilișiu Monica, prof. Martinovici Mona, prof. Andronic Luciana,

prof. Ciultă Dana, prof. Kendereși Maria, prof. Trif Anca, prof. Ciovârnache Ioana și laborant

Chira Aridana.

Impresiile legate de aceasta excursie sunt prezentate de către doi elevi ai colegiului,

Ciornea Alexia-Maria și Popa-Stoican Alexandra.

Excursia premianților

Ciornea Alexia-Maria

clasa a VIII-a

Excursia la Oradea și la Peștera Urșilor a fost, pentru mine, o experiență plăcută și inedită.

Pe de-o parte, am retrăit momente minunate alături de profesori și de colegii de școală, cu care

am împărtășit bucuria de a ne revedea și de a fi recompensați pentru performanțele și rezultatele

școlare obținute. Pe de altă parte, am simțit bucuria de a aplica și înțelege mai bine cunoștințele

de geografie si cultură generală acumulate de-a lungul anilor.

Peștera Urșilor m-a fascinat deoarece am redescoperit extraordinarele creații ale naturii,

precum stalactitele și stalagmitele, dar și impozantele coloane. De asemenea mi-a plăcut istoria

peșterii precum și denumirea acesteia.



O altă observație este că am remarcat asemănările dintre orașele Cluj-Napoca și Oradea,

unde am regăsit somptuoasele piețe, arhitectura și stilul construcțiilor, dar și faptul că ambele

orașe sunt traversate de râuri – Someșul Mic în Cluj-Napoca și Crișul Repede în Oradea.

Ne-a bucurat prezența profesorilor de la care am aflat multe informații noi și totodată

alături de care am împărtășit momente frumoase. Am descoperit și oamenii din spatele

profesorilor precum și bucuria de a ne povesti experiențele și trăirile lor legate de locurile

vizitate și amintirile dânșilor. Am fost însoțiți de domnii directori Alina Baraian, Popa-Bota

Horațiu dar si de alți profesori, dragi nouă. Am aflat lucruri interesante de la domnii profesori de

geografie Popa-Bota Horațiu și Ilișiu Monica, care s-au transformat în ghizii noștri în această

excursie.



Emoția resimțită a transformat această excursie într-una de suflet.

Vă mulțumim!

Excursia premianților – 2017

Popa-Stoican Alexandra, clasa a X-a B

Aș dori să încep prin a mulțumi școlii și Asociației de părinti a Colegiului Național
„George Barițiu”, pentru oportunitatea de a participa la această activitate recreativă. Nu am auzit
să se organizeze o astfel de excursie pentru recompensarea rezultatelor deosebite la învățătură la
alte școli.

Am fost plăcut surprinsă de traseul turistic ales și anume Peștera Urșilor și municipiul
Oradea. Acestea sunt două locații pe care nu am avut ocazia să le văd până acum. De asemenea,
condițiile de drum și mâncarea au fost excelente. Cu toate acestea, după părerea mea, cel mai
important obiectiv a fost cel “socio-uman”, acest lucru fiind formarea noilor legături între
premianți și olimpici pe de-o parte, dar și între elevi și profesori pe de altă parte.

În acest fel, am cunoscut atât colegi mai mici, cât și mai
mari, am descoperit că avem preocupări și pasiuni comune.

A trecut mult prea repede ziua în care natura la origini s-a
suprapus fericit peste plăcuta impresie pe care mi-a lăsat-o
urbea de pe Criș.



Vă mulțumesc!




