
 
 

 

 

TABEL CENTRALIZATOR 

Activități pentru sărbătorirea Zilei Școlii / Zilei Mediului 

05 iunie 2019 

 

 

Nr. 

Crt.  

Clasa Denumirea activității Locul de 

desfășurare 

1. Clasele pregătitoare 

A și B 

-Activitate LeaF  

- activitatea AVAP cu materiale refolosibile 

Sala de clasă  

2.  Clasele I A, B, C PĂMÂNTUL – planeta tuturor! -Prezentari PP; discutii ,-Realizarea unei lucrări colective, 

(colorare, decupare, asamblare) 

Povesti / legende despre plante , animale 

 

3. Clasa I D Ion Creangă – cel mai cunoscut învățător 

Dreptul la educaţie și îndatorirea de a învăța cât mai mult și de a-i ajuta pe alții să învețe – 

discuţie liberă despre educație, a fi educat, autoeducație.  

Realizarea unui colaj cu desenele copiilor 

Sala de clasă 

4. Clasa I E Stop poluarii cu plastic-Reutilizarea obiectelor din plastic 

Vizionare de filme despre protejarea mediului inconjurator 

Sala de clasă  

5.  Clasele a II-a A, B, 

C, D, E 

La mulți ani, școala mea! – motive pentru care îmi iubesc școala 

Poster – despre școala mea 

compuneri libere 

Dacă aș fi pentru o zi director 

Suntem creativi! – buchete de flori pentru școală și familia ei 

Natura ne zâmbește! – colectare de materiale pentru reciclat (hârtie, carton, sticle de plastic) 

Jocuri amuzante 

Activități pe ateliere: origami, desen, tangram, creații literare - cvintete 

Concursuri sportive 

Desene pe asfalt 

Portativ – moment muzical 

Sala de clasă  



 
 

6. Clasele a III-a A, B, 

C, D, E 

,, Școala mea”- afiș 

Chipul învățătoarei mele 

Împreună pentru un mediu mai curat 

La școală învățăm și ne jucăm! 

Parcul 

Marghiloman  

Sala de clasă  

7. Clasele a IV-a A, B, 

C, D, E 

•drumeţie în Parcul Marghiloman; 

•igienizarea traseului (strângerea pungilor de plastic, sticle, deşeuri de hârtie, fier vechi);  

•dezbaterea interactivă; 

•elaborarea unui regulament de conduită în medii naturale (premierea celui mai bun - complet); 

•concurs de afişe – „5 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI”; 

•„Gândeşte global, acţionează local” – concurs gen „Cine ştie, câştigă…” 

 

8.  Comisia limba si 

comunicare  
Limba engleză  

  Medianu Rodica  

Din nimicuri lucruri utile -clasa a V -a C 

Învață și lumea va fi scoica ta- clasa a VI-a A 

Sala de clasă 

Ivan Iuliana  

Căsuța pentru păsări- clasa a V-a A 

Să protejăm pământul – clasa a VI-a C 

De ce iubesc școala mea – clasa a VII-a B 

Sala de clasă 

Tudose Alice  

I love school – clasele pregătitoare  

In the garden – clasele pregătitoare  

Sala de clasă 

Limba română   

Mircea Irina  

Tema naturii în opere literare  

Imaginea dascălului în diverse opere literare  

Sala de clasă 

Demte Mihaela  

Colțul verde de la capătul holului – clasa a VI-a C 

 

Limba franceză   

Popescu Grațiela   

Chain reaction – diseminare întâlnire de proiect Letonia  

Ecostep in Europe – diseminare întâlnire de proiect Slovenia 

 Lab. de 

informatica  



 
 

  Budea Laura  

Școala viitorului – clasa a VI-a D 

Școala de altădată  

Sala de clasă  

9.  Comisia Matemtică 

și științe  

Matematică   

  Gheorghe Iohana  

Școala de altă data – clasa a V-a B 

Sala de clasă  

Fizică/ Chimie   

Aristotel Doinița/ Tudorache Maria   

Chain reaction – diseminare întâlnire de proiect Letonia  Lab. de info. 

10.  Comisia Om și 

societate  

Sterpu Liviu  

,, Rolul apei în istoria umanităţii ,, prezentare PPT 

,, Rolul pădurii în istoria umanităţii ,, 

Sala de clasă  

  Ene Liliana  

,, Profesor pentru o zi ,,  - joc de rol  

Sala de clasă  

Croitoru Lolica  

,, Să apropiem omul de natură ,, 

 

  Bundă Cristina / Deleanu Eugen  

Campionat de fotbal ( clasele de gimnaziu ) 

Bundă Cristina  

Căsuțe pentru păsărele – clasa a V-a D 

Terenul de 

sport  

Bicoiu Mariana  

Grădina de legume din curtea școlii- clasa a V-a C 

Să reciclăm, să reutilizăm- clasa a VI-a B  

Curtea școlii  

Sala de clasă  

Nicolae Răzvan  

Culorile pădurii -clasa a V-a  

Culoare și mister – clasa a VIII-a  

Educație prin pictură- clasa a VII-a  

Sala de clasă  

 

Consilier educativ,  

Prof. Ivan Iuliana  

 


