
Concursul Muzeului Astra, O s�t���la Paris, premiul cel mare pentru trei elevi
♦ Aseara au fost premiati la Casa de Cultura, aproximativ 40 de elevi sibieni, la concursul  "40 de ani! 40
de intrebari! 40 de premii!"  ♦ Premiul de excelenta a fost castigat de trei eleve si consta intr-o excursie la
Paris ♦ Muzeul  "Astra"  si Scoala Generala Numarul 24 vor initia un proiect  "Casa artelor" 
  
  Aproximativ 40 de elevi, care au participat la concursul  " 40 de ani! 40 de intrebari! 40 de premii!"  au
fost premiati aseara, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Competitia a avut loc cu ocazia aniversarii a 40 de
ani de la infiintarea Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale  "Astra" . 
  Dintre cei 1000 de elevii, care s-au inscris au raspuns la cele 40 de intrebari, despre muzeu, doar 376 de
copii. Majoritatea copiilor premianti au fost de la Colegiul National  "Octavian Goga" , Scoala Generala 
Numarul 24, 10 si 2. 
  Aici, s-au acordat trei premii de excelenta, care au constat intr-o excursie la Paris, care va dura o
saptamana si va avea loc la sfarsitul lunii februarie-inceputul lunii martie. Aceste premii au fost castigate
de trei eleve, una de la Liceul Teoretic Textil si doua de la Scoala Nr.24.
   "Nu ma asteptam sa castig chiar premiul cel mare la acest concurs, mai ales ca  a fost destul de greu, si
am facut si foarte multa documentare. Ceea ce pot spune este ca ma bucur cu adevarat, si de abia astept sa
plec la Paris" , a declarat Oana Barza una dintre concurente, eleva in anul doi de profesionala la Liceul
Textil.
  Alte premii acordate au fost un computer, castigat de Baldea Georgiana Marcela de la Liceul CFR, o
bicicleta Mountain-Bike, care i-a revenit lui Bogdan Petrescu, iar pe locul trei s-a clasat Bianca Ureche de
la Scoala Numarul 24, ciclul primar, care a obtinut un set complet de role. Deasemenea, toti cattigatorii au
primit cate un permis special de acces in Muzeul Astra
   "Chiar sa castig premiul I, nu ma asteptam, mai ales ca la inceput nu am vrut sa concurez, deoarece mi
s-a parut foarte greu, dar ma bucur ca mi-am schimbat parerea, deoarece am castigat un calculator pe care
mi-l doream de mult timp" , a afirmat castigatoarea locului I. Restul premiantilor vor putea merge intr-o
excursie documentara de doua zile pe ruta Sibiu-Brasov-Bran.
  
  Claudia BUIDAN
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