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CULTURAL 
EDUCATIV

Proiectul
European day of languages-an opportunity 

to realize the importance of foreign 
languages

Argument 
        Conform ideii că lumea se bazează pe principiul culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor, 
investiţia în educaţia multilingvistă a elevilor reprezintă investiţia cea mai sigură într-un viitor prosper.
Diversitatea lingvistică a devenit în prezent mai vizibilă ca niciodată, deoarece acum oamenii au 
mai multe contacte cu cetăţeni străini mai mult ca niciodată. Din ce în ce mai des, cetăţenii eu-
ropeni se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă. 
Şi aceasta fie în cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării sau al afacerilor. 
Profesorilor de limbi străine le revine astfel un rol esenţial în construirea unei lumi a multi-
lingvismului. Dozând corect competenţele lingvistice şi cele pedagogice, ei le pot trezi elevilor 
lor un entuziasm pentru cunoaşterea limbilor străine, care îi va însoţi pe tot parcursul vieţii. 

Scopul
Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii, atât în şcoală, cât şi în afara ei, cu scopul de a stu-
dia, dar şi pentru nevoi profesionale, pentru mobilitate, pentru simpla plăcere de a învăţa sau pen-
tru schimburi de experienţă;  sublinierea importanţei învăţării limbilor străine, a sporirii numărului 
de limbi străine învăţate în şcoală, pentru a întări multilingvismul şi înţelegerea interculturală, 
promovarea bogăţiei lingvistice şi culturale a Europei, bogăţie care trebuie păstrată şi cultivată
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    Obiective specifice ale proiectului:
Pentru copii:
- Îmbogăţirea universului de cunoaştere;
- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă şi literatură străină ;
- Dezvoltarea interesului pentru cultura şi civilizaţia altor ţări;
- Educarea abilităţilor de a comunica într-o limbă străină.

Pentru profesori:
 -       Promovarea diversităţii multilingvistice şi culturale;
-      Atragerea copiilor în cât mai multe activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare având la bază comunicarea într-o limbă străină;

Metode de lucru
- conversaţia dirijata, dramatizarea, brainstorming, 
exerciţii practice, expunerea, povestirea, activităţi interac-
tive, expoziţii.

 Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai 
proiectului: 
- elevii de gimnaziu din şcoala noastră;
- profesorii 
- comunitatea.

Locatia:

-sala de informatica;
-sala de clasa;

Resurse
-materiale:carti ,, LittleRedRidingHood”, calculator,casetofon, hartie colorata,coli de hartie, markere, 
dictionare.
-umane:elevii claselor V-VIII Mastacan
-financiare: autofinantare

 Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum 
şi metodele de evaluare a acestor rezultate:
- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere;
- Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere;
- Relaţionare pozitivă şi constructivistă dintre profesori şi elevi, dar 
  mai ales a elevilor în situaţii diverse de învăţare.
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Etape in derularea proiectului

Nr. 
crt

Activitatea Loc de desfasurare Data

1 -popularizarea proiectului;
-stabilirea perioadeide desfasurare a 
proiectului;
-planificareaactivitatilor;
-impartirearesponsabilitatilor;

Sala de clasa 20.IX.2012

2 -procurarea materialului didactic ;
-distribuireamaterialui didactic: roluri 
pentru sceneta Little Red Riding Hood;

Sala de  clasa 21.IX.2012

3 -amenajarea salii de clasa: material in-
formativ despre Marea Britanie(planse, 
harti)

Sala de clasa 24.IX.2012

4 -repetitie sceneta; Sala de clasa 25.IX.2012
5 -brainstorming: De ce o zi europeana a 

limbilor straine?(lucru pe patru grupe)
-brainstorming Spune Buna! in cat mai 
multe limbi europene-lucru pe echipe;
-prezentare United Kingdom of Great Brit-
ainand Northern Ireland;
-sceneta Little Red Riding Hood;
-premierea participantilor;

Sala de clasa
Sala de informatica 

26.IX.2012

 Evaluarea proiectului:
- realizarea portofoliului de limba engleza;
- se vor face fotografii şi se vor posta pe pagina de
 Facebook a şcolii;
-  expozitii;
-prezentarea scenetei in limba engleza;
- prezentarea feedback-ului primit de la elevi prin viu grai.

 Prof. Drăguşanu Ana

CULTURAL 
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4 Octombrie 
 Ziua Mondială a animalelor

    Cel mai 
înalt animal este 
girafa. Cu gâtul 
ei lung, măsoară 
mai mult de 5 m.

  În fiecare zi, un elefant 
trebuie să mănânce mai mult 
de 200 de kg de hrană şi să 
bea 200 l de apă.
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  Crocodilul nou-născut 
e de trei ori mai mare decât 
oul, din care abia a ieşit.

  Există un mic peştisor, 
înarmat cu un ac ascuţit, 
care e unul din duşmanii 
cei mai primejdioşi ai 
rechinului.

  În lumea animale-
lor recordul la sărituri 
este deţinut de antilopa 
cu labe negre care sare 
peste 12m. Cangurul 
sare peste 8 m, delfinul 
5m, elanul 4m.

Prof. inv. primar,Purcaru Simona
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Pagina micului creştin

      Anul 2012 a fost declarat de către Patriarhia Română “An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii 
bolnavilor”. La Taina Sfântului Maslu sunt chemaţi nu numai cei bolnavi, ci si cei care sunt sănătoşi 
trupeşte, căci ea dăruieşte nu doar vindecare trupească, ci şi sufletească. 
       În ziua de 14 octombrie, când Biserica o prăznuieşte pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, elevii Şcolii 
Mastacăn au participat la Slujba Sf. Liturghii,  la biserica cu hramul Sfintei ocrotitoare a Moldovei, 
amintite mai sus, din satul Mastacăn. La finalul slujbei aceştia, sub îndrumarea cadrelor didactice şi a 
d-nei bibliotecar, au prezentat un mic program artistic cu poezii - rugăciuni pentru sănătatea sufletului 
şi a trupului şi o scenetă –adaptare după textul „ Cele patru piersici”, de Leon Magdan. Corul şcolii a 
interpretat câteva cântări religioase. 
      Este foarte important să se organizeze cât mai des astfel de activităţi în colaborare cu Biserica, 
deoarece copilul de astăzi, tânărul de mai apoi, trăind într - o lume plină de incertitudini şi lipsită de 
adevărate valori morale, are nevoie mai mult ca niciodată de Dumnezeu, de rugăciune, de exemplul 
sfinţilor, de mijlocirea  Maicii Domnului şi a sfinţilor în ajutorul lor pentru a-şi croi un drum bun în 
viaţă.
Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

RUGĂCIUNE

Doamne, eu Te rog frumos,
Că eşti Iubitor şi Bun,
Să fiu, Doamne, sănătos
Şi să merg pe al Tău drum!

Mă fereşte, Bun Părinte, 
Şi de rele, şi de boală,
Ajută-mi să fiu cuminte
Şi acasă, şi la şcoală!

Să mă străduiesc mereu,
Să mă port cum se cuvine
Şi s-aduc în jurul meu

Bucurie, nu suspine!  

Doamne, Doamne, Bun Părinte,
Eu acum Îţi mulţumesc
Şi Te rog mereu fierbinte
Să mă ierţi când mai greşesc!

Şi atât Te mai rog eu:
Pe părinţi, surori şi fraţi
Să-i ajuţi, Doamne, mereu
Şi să fim apropiaţi!
                                 Amin.

Invăţătoare,Diaconu 
Cristina
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Imagini de la activităţile desfăşurate de 
copii de la Şcoala Mastacăn în parteneriat 

cu Parohia II Mastacăn
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Curiozităţi
  Unii  arbuști,  cum  ar  fi:  afinul, coacăzul, măceșul, ating vârsta de 30 de ani. Bradul și pinul 
trăiesc până la 400 de ani, iar stejarul poate ajunge la vârsta de 1000  de ani. Sequoia(o specie de conifere) 
poate trăi mai bine de 4000 de ani. Cei mai bătrâni  copaci în viață sunt Pinus longaeva care trăiesc în 
munții din California. Se crede despre ei  ca trăiesc  de 5000 de ani.
  Noaptea,  frunzele de salcâm sunt orientate în jos; ziua ele  stau in poziție orizontală pe crenguță, 
pentru a capta lumina pe toată suprafata.
  Trunchiul pinului este întotdeauna înclinat spre sud. După acest semn poți determina punctele 
cardinale.
  Specia de copaci cei mai înalți este eucaliptul, numit și copacul fără umbră, care transpiră foarte 
mult. Are 150 de metri înățtime și, după bambus, crește cel mai rapid câte 5 m pe an, depășind deci vârful 
piramidei lui Keops, care măsoară 146 m. El are rădăcinile înfipte în mlaștine și de aceea localnicii îl mai 
numesc “arborele cu picioarele în apă și capul în nori. Din lemnul lui se poate face mobilă fină, iar din 
frunze...bomboane.
  Feriga anunță ploaia. Inainte de a ploua ea își desface larg frunzele, iar dacă urmează o perioadă 
secetoasă frunzele ei se strâng și se răsucesc.

  Ciuperci 
 
                Ati fost vreodată noaptea în pădure? Dacă vedeți niște luminițe, să nu vă speriati. Și nici să nu 
vă bucurați, crezând că ați găsit cine  știe ce comori ascunse. Ciudatele luminițe sunt radiațiile luminoase 
emise de niște ciuperci destul de des întâlnite, care seamănă cu ghebele, cu care de altfel sunt și rude.
  Baobab   
                    
                    Cel mai străvechi arbore din lume e considerat un baobab, care crește în Africa răsăriteană. 
Are 5000 de ani. Coroana lui are un diametru de 100 m , acoperind un teren de fotbal. Fructele lui 
seamănă cu niște castraveți uriași și se mai numesc și “ pâinea maimuțelor” , pentru că sunt consumate cu 
plăcere de acestea. Și elefanții îl “consuma” cu plăcere, îi rup scoarța și beau apa care se strănge în ei, mai 
ales în perioada de secetă. De aceea acest arbore este pe cale de dispariție. Unele scorburi din trunchiul 
baobabului pot fi folosite ca locuințe, încăpând în ele până la 30 de  oameni. O astfel de scorbură a fost 
folosită în Australia pe post de închisoare orășenească .In unele regiuni din Africa, în care religia nu 
permitea îngroparea morților, aceștia erau puși în scoarța de baobab și se mumificau datorită substanțelor 
existente în țesutul copacului.
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ŞTIAŢI  CĂ  PĂMÂNTUL...

 Este  a treia planetă de la Soare ?
 Este a cincea ca mărime între planete?
 Se mai numeşte şi TERRA ? 
 Are vârsta de 4,5—4,6 miliarde de ani?
 Este acoperit cu apă în proporţie de 71% din întreaga suprafaţă?
 Se roteşte în jurul Soarelui cu viteza de 30 km pe secundă?
 Este cel mai dens corp major din sistemul solar?
 Are un singur satelit natural şi acesta este LUNA?
 Se află la o distanţă de 385 000 km de Lună ?
 Este singura planetă din sistemul nostru solar pe care există viaţă?

Prof.inv.primar:Purcaru Simona
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Proiectul cultural educativ - Haloween`s 
Party

   ARGUMENT

        Cunoaşterea unui aspect 
al tradiţiilor anglo-saxone mult 
mediatizat dar nepracticat până 
acum de către elevii şcolii noas-
tre, satisfacţia demonstrării 
cunoştinţelor de limba englezăîn 
faţa profesorilor şi colegilor, dez-
voltarea spiritului de iniţiativăşi 
de competiţie, folosirea aptitu-
dinilor şi a talentelor artistice, 
socializarea elevilor scolii noas-
tre.

        Scopul: 

       Acumularea de cunoştinţe noi asupra unor aspecte din tradiţia anglo-saxonă, demonstrarea 
cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea atât a spiritului de echipă, cât şi pe cel de competiţie.

       Obiective specifice:
•	 Dobândirea	de	către	elevi	de	cunoştinţe	cu	privire	la	originea	sărbătorii	de	Halloween;	vechi	leg-
ende, simboluri, culori, tradiţii si obiceiuri ale copiilor, costumaţii,  cântece specifice;
•	 Aplicarea	cunoştinţelor	dobândite	la	orele	de	limba	engleză	prin	interpretarea	de	poezii	şi	cântece	
de	Halloween;
•	 Folosirea	imaginaţiei	copiilor	în	crearea	de	decoruri	specifice	sărbătorii	şi	costumelor	de	carnaval;
•	 Stimularea	spiritului	de	competiţie	prin	participarea	la	jocuri	şi	concursuri.

Metode de lucru:	conversaţia,	brainstorming,	jigsaw	exercises,	exerciţii	practice,	expunerea,	povestirea,	
activităţi interactive, expoziţii, etc.

Beneficiari:
-directi: elevii  claselor III- VIII implicati, profesorul
-indirecti : ceilalti elevi ai scolii, invitatii de la activitate

12



PROIECTE SI 
ACTIVITATI

Locatia:

-sala de informatica;
-sala de clasa;

Resursele proiectului:

•	 Umane:	elevi,	cadre	didactice
•	 Materiale:	cabinetul	de	informatică,	video-
proiector, sălile de clasă, chestionare, fişe de lucru la 
clasă, calculator, imprimantă, costume, etc.
•	 Informaţionale:	site-uri,	reviste,	cărţi.
•	 Financiare:	autofinanţare

Nr. 
crt

         Activitatea Loc de desfasurare Data

1 -popularizarea proiectului;
-stabilirea perioadeide desfasurare a proiectului;
-planificarea activitatilor;
-impartirea responsabilitatilor;

Sala de clasa 24.X.2012

2 -procurarea materialului didactic pentru parada costumelor: 
prezentare in limba engleza a fiecarui personaj;

Sala de  clasa 25.X.2012

3 -distribuirea poeziilor in limba engleza pentru parada de Hal-
loween;

Sala de clasa 26.X.2012

4 -realizarea	decorurilor	de	Halloween:	ghirlande	cu	dovlecei,	
fantome;

Sala de clasa 28.X.2012

5 -repetitia prezentarii in limba engleza: consolidare si evaluare; Sala de clasa 29.X.2012
6 -impodobirea	salii	de	clasa	in	spiritul	sarbatorii	de	Halloween;

-realizarea diplomelor pentru premierea participantilor;
Sala de clasa 30.X.2012

7 -prezentare	Power	Point:	History	of	Halloween;
-auditie		This	is	Halloween;
-parada costumelor cu prezentare in limba engleza;
-expozitie de dovlecei, desene;
-proba	culinara	cu	specific	de	Halloween;
-premierea participantilor pe mai multe categorii: The 
best /scariest costume, The best jack’o’lantern, The scariest 
Jack’o’lantern; The best /scariest painting.

Etape in derularea proiectului
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      Evaluarea proiectului:

-fotografii pe site-ul scolii;
- expozitie cu dovlecei si desene;
- realizarea portofoliului de limba engleza;
-concurs recitari poezii in limba engleza;
-parada de costume ;

Prof. Drăguşanu Ana
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20 Noiembrie - O zi istorică pentru copii

           Cu ocazia acestei zile in scoala noastra s-a organizat un concurs de afise si  desene, la care s-au 
acordat premii.
            Elevii care au realizat cele mai deosebite afise si  desene si care au primit diplome au fost:
                      AFIŞE

                            PREMIUL I  
    AMIHĂESEI RAREŞ cl.a IV-a
    IROFTE ADRIANcl.a VI-a
    CIUPERCĂ VALENTINcl.a IV-a
    PURCARU ŞTEFANIA  cl.a III-a

                     DESENE:

PREMIUL I     PREMIUL II    PREMIUL III
 LUPAN BIANCA cl.a VI-a       DÂRLEA CONSTANTINcl. I  DIACONU ANASTASIA 
 cl I
 ARMANU DENISA cl.I      RUSU EMANUEL cl.a IV-a  VIERU IOAN cl. A VI-a
 BÂRSAN NICOLETA cl. aIV-a    CHETREANU VLAD cl. aVI-a  JUGARIU 
GABRIELAcl.a VI-a
 BOBOC RADU cl.a III-a     CHELARU DAIANA cl. A VI-a 

   MENTIUNI: VIERU GRIGORE  cl. aVI-a
     APETREI IONUŢ cl. aIV-a
     OLTEANU BOGDAN cl.a VI-a
     CHIRIAC ALEXANDRU cl.a VI-a  

“ Copiii sunt cei 
care ne colorează 
universul vieţii, ne dau 
putere să mergem mai 
departe, ne bucură 
prin zâmbetele lor, ne 
înseninează ziua!” 

15



PROIECTE SI 
ACTIVITATI
Orice copil are dreptul la 
educaţie. Educaţia trebuie 
să pregătească copilul 
pentru viaţă, să-i dezvolte 
respectul pentru drepturile 
omului şi să-l formeze în 
spiritul înţelegerii, păcii şi 
toleranţei.

PĂREREA MEA
 

 Părinţii mei sunt democraţi 
Şi-atunci când iau o hotărâre 
Doresc să fie consultaţi 
Cu toţii, fără deosebire. 
  
Sunt şi eu o persoană-n casă, 
Aşa că...şi părerea mea 
Pentru familie contează, 
Chiar de e bună sau mai rea.

PURCARU ȘTEFANIA
CLASA A II-A
                                      

LA JOACĂ

Sunt copil şi joaca-mi place, 
Insă nu mă joc mereu. 
Nimeni nu are ce-mi face, 
Doar e dreptul meu!

HARPA ANA
CLASA A II-A

Prof. inv. primar Purcaru Simona

16



PROIECTE SI 
ACTIVITATI
Imangini de la activtăţile dedicate zilei de 

1 Decembrie
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PROIECTE SI 
ACTIVITATI

Proiectul educaţional naţional 
“Dăruind vei dobândi”

APLICANT 1: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORE TEODORESCU” RUSENI – BORLEŞTI – 
NEAMŢ 
APLICANT 2: ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORLEŞTI, STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN 
CEL MARE”MASTACĂN – BORLEŞTI – NEAMŢ 
Coordonatori:
Prof. ConstantinCristinel
prof. înv .primarStanciuNicoleta
prof. înv. primarLoghin Monica 
prof. înv. primarConstantinAnişoara
prof. înv. primarDrăguşanuLiliana

Colaboratori:
prof. înv. primarDiaconu Cristina
prof. înv. primarPurcariuSimona
prof. înv. primarCălugăreanuNicoletaŞtefana
prof. înv. primarPurcariu Carmen
prof. înv. primarMuscaluDespina
prof. înv. primarHandaric Maria
bibliotecarMiron Daniela

Parteneri:
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 
 Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
 Primăria Borleşti - Neamţ 
 Parohia Ruseni Nr. 2 ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Ruseni, comuna Borleşti
 Parohia Ruseni Nr. 1 ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, Ruseni, comuna Borleşti, judeţul Neamţ 
 Parohia  Mastacăn  2 ,,Cuvioasa Parascheva”, sat Mastacăn, comuna Borleşti, judeţul Neamţ
 Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani
 Şcoala Gimnazială „Căpitan Grigore Ignat” Bârlad/ Vaslui
 Şcoala Gimnazială Ţânţăreni, Judeţul Gorj
 Şcoala Gimnazială Virtescoiu, judeţul Vrancea
 Şcoala Gimnazială Nr. 1Sighetu- Marmaţiei,  Judeţul Maramureş
 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti/ Bacău
 Şcoala Gimnazială Crîngeni/ Teleorman
 Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă
 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Strada Mărceni Nr. 1, Bicaz, judeţul Neamţ
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 Şcoala Gimnazială Băneasa, comuna Băneasa, judeţul Galaţi
 Şcoala Gimnazială Viişoara – Cluj
 Şcoala Gimnazială Conţeşti /Teleorman
 Şcoala Gimnazială Bălăceana, Suceava
 Liceul Tehnologic ,,G.J.Cancicov” Parincea /Bacău
 Şcoala Gimnazială Nr.25 Sibiu
 Şcoala Gimnazială Nr.1 Nămoloasa – Galaţi
 Şcoala Gimnazială Poienarii-Burchii, judeţul Prahova
 Şcoala Gimnazială Mărgăriteşti, judeţul Buzău
 Şcoala Gimnazială Nr. 5 Drobeta Turnu Severin/ Mehedinţi
 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Limanu, judeţul Constanţa

            Tradiţiile constituie valorile inegalabile şi incontestabile, practic amprenta fiecărui popor şi de aceea 
avem misiunea de a nu lăsa ca timpul să aştearnă praful peste ele, iar evenimentele lumii moderne să nu 
aştearnă uitarea. 
Datoria noastră de dascăli este ca, încă de la cele mai fragede vârste, să insuflăm copiilor sentimente de 
respect şi preţuire faţă de tradiţiile şi sărbătorile naţionale şi creştine.
            Dragostea pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru,  pentru realizările 
istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi 
până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care ne propunem să le abordăm  prin acest proiect educaţional.
1 Decembrie şi 24 Ianuarie reprezintă bune prilejuri de a implica elevii  în diverse activităţi oglindite în 
pagina de istorie a poporului român. Trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le 
stimulăm dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.                  
           Evenimentele istorice se împletesc armonios cu farmecul sărbătorilor de iarnă, amintindu-ne de 
tumultul vremurilor de altadată.

SCOPUL PROIECTULUI: 
       Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice anotimpului iarna (sărbători naţionale şi creştine) prin 
implicarea directă a elevilor şi cadrelor didactice din diferite zone ale ţării.
Obiectivele proiectului: 
1. Implicarea elevilor în păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice anotimpului alb;
2. Cultivarea sentimentelor de mândrie şi preţuire a strămoşilor noştri;
3. Valorificarea potenţialului creativ prin stimularea talentelor în plan artistico – plastic, literar, practic; 
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PERIOADA DE DESFĂŞURARE:      
NOIEMBRIE 2012 – MARTIE 2013

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare:

•	 Diplome	de	participare	şi	premii
•	 Realizarea	produsului	finit	al	proiectului:	album	în	format	electronic	cu	activităţile	desfăşurate;
•	 Prezentarea	materialelor	care	ilustrează	aspecte	din	activităţile	desfăşurate;
•	 Publicarea	 în	revista	şcolii	a	celor	mai	reprezentative	creaţii	 literare,	 fotografii	selectate	conform	
criteriilor precizate;
•	 Realizarea	unor	expoziţii	tematice	cu	lucrările	artistico-plastice	ale	participanţilor.
•	 Editarea	unei	lucrări	cu	ISBN.

       Activităţile proiectului:

    1.„Priveşte trecutul cu respect!” – „La mulţi ani, Românie!” (1noiembrie – 3 decembrie)
              Realizarea unor lucrări literare,  artistico-plastice, poezii, compuneri (creaţii literare), prezentări 
PPT sau PPS, având ca temă Ziua Naţională a României.
                              
  SECŢIUNI: 
I. pentru elevi:
*Pictură/ desen/ colaj (guaşe, tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj etc.);
*Creaţii literare (poezii, compuneri);
*Prezentări PPT sau PPS (serbări - tradiţii, obiceiuri de 1 Decembrie).
II. pentru cadre didactice:
*Referate, sinteze, exemple de bune practici, alte activităţi 
    
2.„Magia iernii printre fulgi de zăpadă şi glasuri de copil” – „Bucurie, veselie, /În ghetuţa argintie”(4 
– 14 decembrie)
             Realizarea unor lucrări artistico-plastice („Ghetuţa lui Moş Nicolae”- prin tehnici diverse , “Cadoul 
mult visat”- desen / colaj),  poezii, compuneri (creaţii literare), felicitări şi prezentări PPT sau PPS, având 
ca temă 6 Decembrie, Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.
                 SECŢIUNI: 

I. pentru elevi:
a)      Pictură/ desen/ colaj (guaşe, tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj) –“Cadoul mult visat”
b)      „Ghetuţa lui Moş Nicolae”-
c)      Creaţii literare (poezii, compuneri);
Prezentări PPT sau PPS dedicate  zilei de 6 Decembrie.
II. pentru cadre didactice:
*Referate, sinteze, exemple de bune practici, alte activităţi.

PROIECTE SI 
ACTIVITATI
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3.„Magia iernii printre fulgi de zăpadă şi glasuri de copil” – „Urăm, cântăm,/ În jurul bradului 
dansăm” (15 decembrie – 15 ianuarie)
F .Realizarea unor lucrări artistico-plastice (felicitări colaje, desene/ picturi etc.), creaţii literare şi 
prezentări ppt - pps, având ca temă  sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou .
                  SECŢIUNI:
I. pentru elevi:
*Pictură/ desen/ colaj (guaşe, tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj) 
*Felicitări  (tehnici de lucru la alegere);
*Creaţii literare (poezii, compuneri);
*Prezentări PPT sau PPS dedicate  sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou (Obiceiuri şi tradiţii locale speci-
fice) 
II. pentru cadre didactice:
*Referate, sinteze, exemple de bune practici, alte activităţi.

           

 4. „Priveşte trecutul cu respect!”–„Hai să dăm mână cu mână!” (16 ianuarie – 15 februarie)
F. Realizarea unor lucrări literare,artistico-plastice, poezii, compuneri (creaţii literare), prezentări 
PPT sau PPS, având ca temă Unirea Principatelor Române.
                       SECŢIUNI: 
pentru elevi:
a.Pictură/ desen/ colaj (guaşe, tempera, creioane colorate, ceracolor, colaj);
b.Creaţii literare (poezii, compuneri);
Rezultatele aşteptate:
    *Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi între 
colectivele de elevi pe care îi îndrumă;
   *Realizarea unor expoziţii-concurs cu lucrări realizate;
  *Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu 
caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea cantitativă şi calitativă a acestora;
   *Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare;
   *Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor;
   *Formarea şi valorificarea competenţelor elevilor în planul creativităţii, al relaţionării;
   *Crearea unui climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică;
   *Realizarea unui CD cu ISSN conţinând prezentările PPT realizate.
       

PROIECTE SI 
ACTIVITATI
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PROIECTE SI 
ACTIVITATI
Continuitatea /sustenabilitatea proiectului:

        Suntem încredinţaţi că acest proiect educaţional va 
prinde rădăcini reprezentând o intervenţie benefică în 
viaţa copiilor, devenind un bun obicei multă vreme şi 
cu posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a 
proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin crearea 
unor noi secţiuni.
        Proiectul  va contribui semnificativ la culturalizarea 
elevilor, care vor înţelege ca educaţia este esenţială pentru 
formarea si dezvoltarea personalităţii.
Rezultatele aşteptate:
 *Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea 
experienţei pozitive între cadre didactice şi între colectivele 
de elevi pe care îi îndrumă;
   *Realizarea unor expoziţii-concurs cu lucrări realizate;
  *Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea 
efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 
extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea 
cantitativă şi calitativă a acestora;
   *Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin 
activităţi extracurriculare;
   *Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor;
  *Formarea şi valorificarea competenţelor elevilor în 
planul creativităţii, al relaţionării;
  *Crearea unui climat de înţelegere, toleranţă, comunicare 
empatică;
  *Realizarea unui CD cu ISSN conţinând prezentările PPT 
realizate.

IMANGINI DIN CADRUL 
PROIECTULUI

Prof.inv.primar: Anisoara Constantin
Prof.inv.primar: Dragusanu Liliana
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PROIECTE SI 
ACTIVITATI

Serbarea de Crăciun
 “Şezătoarea din Ajun”

PREZENTATOR 1:
Fiincă azi e serbare
Şi cu toţii aţi venit, 
Noi vă facem o urare
Şi vă spunem: „Bun sosit!”
Dragi bunice, dragi bunici,
Dragi mămice şi tătici,
Vă poftim la şezătoare.
Am să-ncep c-o ghicitoare:
Ce este o şezătoare?
Cine ştie mâna sus,
Să vedem ce-aveţi de spus!

PREZENTATOR 2:
Orice zi de şezătoare
E un fel de sărbătoare
Când prietenii se-adună
Şi muncesc cu voie bună
Treaba lor cu toţi şi-o fac,
Dar nici din gură nu tac.
Basme, glume, ghicitori
Se spun pe la şezători.

GAZDA 1:
Anul care se termină

Ne-a găsit cu masa plină
Casa mare îngrijită
Pentru oaspeţi pregătită.

GAZDA 2:
Asta-i seara sfântă
Când colindele se cântă!
E seara de Ajun
A bătrânului Crăciun! 
-Dar cine-a îndrăznit mă-treb
Să strice liniştea deplină
Când stăm cu toţi cu masa plină
De colăcei şi stele cad
Ca nişte licurici sub brad?

GAZDA 1:
          -Sunt fete mândre şi 
feciori,
Mult îndrăgiţi colindători
- Haideţi, oameni buni, poftiţi,
Lângă noi acum să fiţi
Pe Hristos dacă-l iubiţi
Cu noi ca să prăznuiţi

Colind:”Deschide uşa,creştine!”
COPIL 1 :
Am venit să colindăm,
De bine să vă urăm:
Sănătate şi noroc
Şi tot anul plin de rod!
Şi ,dacă tot am venit,
Vom petrece ,negreşit,
Vom cânta şi vom juca,
Colinde vom asculta
Şi proverbe, zicători,
Si-‘om pleca acasa-n zori!

COPIL 2:
Noi umblam si colindam
Pe Isus sa-l inaltam
Si vestim a lui iubire
Care-aduce mantuie.
Noi umblam cu gand frumos
Ca sa spunem de Hristos
Si marturisim prin lume
Pretutindeni Sfantu-I nume.

Colind:”O,ce veste...”          
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PROIECTE SI 
ACTIVITATI

    
COPIL 3:
IIsus Hristos ,Imparatul,
Iata a venit la noi,
Nascandu-se din fecioara
Intr-o iesle langa boi.
Pe cer s-a aratat o stea
Vestind la toti venirea Sa
Iar ingerii in al lor cant
Vestira pacea pe pamant.

COPIL 4:
Ingerii venind cantau,
Pastorasii fluierau,
Crai din departari veneau
Daruri scumpe-I aduceau.
Aur smirna si tamaie
Pruncului i-aduc in dar
Calatori ce vin in graba
Din indepartat hotar.

:
Spre Bethleeem din departari
Pornira magii calatori.
Mersera tot intreband

De cel ce s-a nascut curand.
Cu drag apoi cand l-au aflat
In fata lui s-au inchinat
Si i-au adus un dar sfant
Ce-aveau mai scump pe-acest 
pamant

COPIL 6:
Cine-s oare acesti 3 oameni
Care merg cu pas grabit?
Sunt 3 magi vin de departe
Dup-o stea din rasarit
Steaua ii calauzeste
Si pe ei spre Bethleem
Tot la vestea minunata
Cu copilul cel suprem
Steaua le straluce tainic
Si se-opreste falnic sus
Semn ca au ajuns acolo
Unde s-a nascut Isus.
Colind:”Cerul si pamantul”... 

COPIL 7:

Ai să-ţi mai aduci aminte?
Iarnă cu clăbuci de puf,

Fluturi- fulgi şi fulgi- mărgele
Înotând prin alb văzduh? 
COPIL 8:
O noapte de cerneală violetă
A poposit usoară la fereşti
Doar pe prichiciul vechi abia 
zăreşti
O dungă trasă apăsat cu cretă...
A nins cu fulgi de vată, ca-n 
poveşti.

COPIL 9:
Un pui de brad adus din iarna 
rece
Stă-n mijloc mândru şi semeţ de 
parcă
Se crede încă sus, la el în munte.
Îi râd pe crengi lumânărelele 
mărunte
Cu flăcări aurii de poleială.
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PROIECTE SI 
ACTIVITATI

COPIL 10 :
Primul brad nu se va stinge
În zăpada din poveşti.
Nu-i aşa că toate-acestea
Peste foarte multă vreme
Ai să ţi le aminteşti?

Colind : »O,brad frumos... »

          COPIL 11:
A venit la mine mama
Şi mi-a spus cu-n zâmbet bun:
„-Puiule, stai treaz, ia seama,
Şi ascultă toată gama
Cântecelor de Crăciun!”

COPIL 12:
Clătinând apoi fereastra,
Vântul mi-a şoptit uşor:

„-Puiule, în noaptea asta
Îşi despică norii creasta
Şi vin îngerii în zbor...”

COPIL 13:
Iar o vrabie măruntă
Ciripi de pe pervaz:
„-Puiule, stai treaz şi-ascultă...
Ia, auzi...ce oaste multă!...
Nu dormii!...Auzi?...Stai 
treaz!...”

COPIL 14:
Am răspuns la toate: „Bine!”
Şi...am adomit în pat...
Iar târziu, din zări senine,
A venit Iisus la mine
Şi, zâmbind, m-a sărutat!

Colind  ,,La Vitleem, colo-n  
jos…”
,,Buna dimineata,la Mos Ajun’’
,,Verde cetina de brad’’

GAZDA 1:
-V-am ascultat  ,mi-am amintit 
C-am fost şi eu ca voi...
Şi ,zău,vă spun:aş da –napoi
Din ani,căci am îmbătrânit...
     
    De-aceea ,dac-aţi putea
     
   Cântaţi-mi  de dor ceva...

Cântec: “Drag mie  jocul roma-
nesc..”

GAZDA 2:
Pentru ca-i o şezătoare,
Spuneţi câte-o ghicitoare ,
Să ne-nveselim puţin
La un păhărel de vin.

COPIL 15:
-Vreţi să vă spun eu o ghicitoare?
,,Este o fiinţă ciudată,
Ţese-o pânză minunată!
Fără iţe, fără spată?” (păianjenul)

COPIL 16:
-Ia ghiciţi, copii:
,,Cine-i mititel într-o ureche,
Vrednic fără pereche?” (acul)
      COPIL 17:
-Ia mai ghiciţi, copii:
,,Cine îndrăgeşte focul,
Şi-şi spală mereu cojocul?” (pi-
sica)

COPIL 18:
,,Şi un an de mă priveşti, tot pe 
tine te zăreşti...”
(oglinda)

FETIŢĂ 19:
-Eeee... stim noi,feciori, o vorbă 
pentru voi!!!
La plăcinte înainte, la război 
înapoi!!! (Râd fetele)
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PROIECTE SI 
ACTIVITATI

BĂIAT 20:
-Nu ne lasam mai prejos,
Vă dăm replica frumos:
- Toată ziua e-n oglindă
Şi gunoiu-i până-n grindă!
Hai să prindem 6 boi
Să mai scoatem din gunoi!

FETIŢĂ 21:
Ştim noi cât de viteji puteţi să fiţi!
Prin sat treceau holteii
Şi era noaptea-n toi
Şi se fereau, căci îi lătrau căţeii….
de usturoi!!!(Râd fetele)

BĂIAT 22:
-  Ooofff, mai fetelor dar 
pretenţioase mai sunteţi!
Acuma sunteţi ca în proverbul 
acela:
Când era o copiliţă
Mulţi i-ar fi cerut guriţă
Astăzi unii ce n-ar da
Să scape de gura sa??

DANSURI  POPULARE 

.COPIL 23:

             ANUL VECHI:   
                                    Frunza verde 
de marari,
Buna seara gospodari
Putin am sa va vorbesc
Anul Nou sa-l intalnesc.

COPIL 24:
ANUL NOU :Buna seara, veter-
ane !

AV:Bun intalnit capitane!

AN:Tu esti Stefan sau Mihai?
Glorios trecand pe plai
Sau vreun alt aparator
Al acestui brav popor?

AV: Anul vechi sunt tinerete
La capat de batranete
Mi s-a implinit sorocul!
Ia-mi cu vrednicie locul!

AN: Multumesc parinte bun
Eu poruncii ma supun!

AV: Uite c-am imbatranit
Si sorocul mi-a sosit
Multe n-am indeplinit
Tu esti tanar plin de viata
Deci asculta a mea povata
Dupa ce-ai analizat
Ce eu am realizat
Stai un pic si te socoate
Cum sa ne aduci de toate.
Fa ca anul care vine
Sa aduca numai bine!
Fiule, fii generos
Cu acest popor frumos!
Da-I  belsug ,incarca-I glia
Bine fie-n Romania!

AN: Eu iti multumesc fârtate
Pentru sfaturile date
Voi veghea ca fiecare
Si cel mic ca si cel mare
Sa aiba belsug pe masa
Si-ntelegere in casa!

Eu cat pot oi incerca
An mai bun sa fie
Dar asta o vom vedea
In anul ce-o sa vie
Va doresc la fiecare
Mult belsug si bunastare.

GAZDELE ÎMPART 
COLINDĂTORILOR MERE, 
NUCI ŞI COVRIGI.

COPIL 26:
Rămâi gazdă sănătoasă
Noi plecăm la altă casă
Şi-acolo-m colinda
Până când s-o însera.
Iar la anul care vine
Sa ne astepti tot asa bine.
.

COPIL 27:
Sa deie bunul Dumnezeu
Noroc si bucurie
La toata casa de romani
Belsug si veselie.

TOTI:
Fii An Nou bine venit!
Sa traiesti fericit!
La anul si la Multi Ani!

 JOCUL CAPREI
 PLUGUSORUL  
 SORCOVA
SE CÂNTĂ “LA MULŢI ANI! ”

Ed. Amihaesei Adina si 
copiii de la grupa mare
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CREATIILE 
ELEVILOR

Acuarelă şi penel

          Iarna         A venit iarna

In sfârşit a venit       A venit iarna geroasă
Anotimpul meu iubit.       Arde focul cald în casă
Tare mult am aşteptat                   Fulgii cad uşor,uşor
Iarna, până s-aarătat.                   Şi aşează alb covor.

Ea aducemultăzapadă                  Prin troiene si nămeţi,
Şi cadouri tot odată.       Trag de săniiomuleţi
Chiar de-i viscolşi e rece      Zgribuliţi, cu nasul roşu,
Copiii tot vorpetrece       Bucuroşi aşteaptă Moşul.
           Desen realizat de Pintile Otilia cl.a III-a     
Ne vom scoate schiuri, sănii,      Staicu Ilinca cl.a III-a
Patine si chiar blănuri.
Noi gerul nu îl simţi
Pe pârtii veseli pornim.       Bucuriile iernii
          A venit iarna curată
Amihăesei Teodor cl.a III-a       Cu fulgi netezi de zăpadă.
  `        Iar copiii bucuroşi,
          Merg la săniuş voioşi.

          Dar mai mare bucurie,
          E atunci când Moşul vine
          Cu cadouri multe, multe,
          Pe copiii săî incânte.

          Neamtu Eliza cl.aIII-a

Desen realizat de Gurlan Alex. cl.III-a       
   
    Desenrelizat de Lupu Andrei cl.a III-a

Indrumător: prof.inv. primar ,Constantin Anişoara
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CREATIILE 
ELEVILOR

Atelier de creaţie

Lucrari Quilling realizate de elevii
Purcaru Stefania cl.a II-a
  Pricope Ioana cl. a V-a
   Mocanu Eliza cl.a V-a
    Barsan Diana cl. VII-a

Indrumator:bibliotecar, Miron Daniela
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EDITORIAL

 
      Din vremuri stravechi, colindele au rasunat in satele romanesti.In 
mijlocul nametilor, acestea au prins viata din caldura inimilor unui 
popor iubitor de Dumnezeu.Cei dintai colindatori au fost pastorii, 
care au venit la locasul luminat unde s-a nascut Pruncul Iisus.
      Prezentate sub forma de cantece, colindele denumesc cele mai 
raspandite forme ale creatiei populare.Dupa traditie, copiii mai 
maricei  si tinerii invata colinde.Ei sunt voiosii vestitori ai nasterii 
Pruncului Sfant. Glasurile lor cristaline anunta miracolul nasterii.
      Valorificand frumusetea traditiilor si obiceiurilor populare in 
cadrul serbarilor cu prescolarii, am urmarit sa-i ajut sa cunoasca 
toate acestea si in special rolul lor  important in viata oamenilor din 
cele mai vechi timpuri si pana azi.
      Serbarile atat de indragite de copii, contribuie atat la socializarea 
lor, cat si la o buna comunicare.Copiii imbraca cu drag costumul 
popular, pentru a-l intampina pe Mos Craciun, cand adunati in 
jurul bradului frumos impodobit canta colinde, recita poezii si joaca 
dansuri populare.
      Trebuie sa insuflam copiilor dragostea pentru traditiile si 
obiceiurile populare atat in cadrul activitatilor de la clasa, dar in 
special prin intermediul activitatilor extrascolare. 
 

VALORIFICAREA OBICEIURILOR SI TRADITIILOR 
ROMANESTI

Ed. Amihaesei Adina
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EDITORIAL
Pasiuni

ŞCOALA   

Te regăsii uitată catedrală,
Loc plin de întrebări şi de mistere.    COPILĂRIA
Mă-nchin la tine azi ca la icoană
Altar uitat al împlinirii mele.

Îmi amintesc, între-ale tale ziduri                 Copilăria mă privea timidă
Am cunoscut apostolii de ieri.               Râzând discret.Părea un simplu joc.
Dar timpul le-a pictat pe frunte riduri             Atunci gândeam că n-are cum să-nvingă
Iar mulţi sunt duşi spre alte primăveri…  Credem că pot opri timpul în loc.

Povestea ta, povestea mea şi-a lor,   Zâmbea ciudat…n-am înţeles nimic
Va răsări cândva din alte glasuri,   Şi ce frivol îi străluceau cerceii.
Şi tot alţi paşi vor răsuna pe coridor   Purta o rochie albastră” şic”
Făcând în curtea ta scurte popasuri…          Şi alerga pe marginea aleii.

Rămasă-n loc tăcută, fără vină,   Păşea uşor fă a strivi vre-un crin,
Mulţi vor pleca discret, încet,încet,   Şi mirosea ca fructul de gutui.
Dar oare-i pasă pomului ce stă-n grădină  Avea un glas metalic dar divin
Că pierde-o floare din al său buchet?               Călătoream cu ea la clasa-ntâi.

Te-am regăsit… uitată catedrală   Zburam spre cer în nopţi trandafirii
Loc de popas al tinereţii mele                  Ne ascundeam în  alte emisfere
Azi uşile-ţi închid…ultima oară   Şi alergam desculţi ca doi copii,
Iar mâinile-mi sunt reci şi-atât de grele.  Născuţi în universuri paralele.

       Dar a plecat aşa… fără de veste
       Lăsându-mă pierdut în lumea mea.
       Ce am trăit azi pare o poveste
       Copilărie… nu te-ndepărta.
        Prof. Olteanu Dan
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