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ŞŞCCOOAALLAA  AALLTTFFEELL::  „„SSăă  şşttiiii  mmaaii  mmuullttee,,  ssăă  ffiiii  mmaaii  bbuunn””  

––  pprrooggrraamm  aaccttiivviittăăţţii  ––    

77  ––  1111  aapprriilliiee  22001144 

 

Nr. crt. Titlul activităţii Data Nr. elevi implicaţi 

 
TALENT, ARTĂ, IMPLICARE 07.04.2014 

 

1 
Ateliere de creaţie din materiale reciclabile 
 Macheta primăverii – produse din 

materiale reciclabile 
07.04.2014  4D, 4E 

2 

Ateliere de artă  
a. „Bucuria vine din lucruri mărunte” – 

Paştele  şi obiceiuri pascale – ateliere de 
decorare ouă / încondeiat ouă; 
decoraţiuni şi ornamente, felicitări 

b. Mâini vrăjite – desene pascale şi de 
primăvară 

c. Datini şi obiceiuri pascale – tradiţii la 
români 

d. „Primăvara zâmbeşte printre lalele” – 
atelier de creaţie literară 

e. Atelier BD & creaţie literară  
f. Expoziţie artă tradiţională – obiecte 

realizate de elevi în cadrul opţionalului 
„Elemente de folclor românesc în context 
european” 

g. Lectura, abilitate de comunicare 
h. Ateliere practice – modelare lemn, plastic, 

hârtie, lut) 
i. Atelierul fanteziei 
j. Grădină & culoare – ecologizare şi 

amenajare în curtea şcolii 

07.04.2014 

a.  1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 
3C, 3D, 7A  

b.  1D,  
c.  4A, 5A, 5D 
d.  4C 
e.  5E 
f.  6B 
g.  7B 
h.  7E 
i.  8A 
j.  8E 

3 
Talents Show  
a. Să ne cunoaştem mai bine 

07.04.2014 b. 3B 

4 

Vizite 
a. Muzeul de Artă 
b. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii 
c. Şantierul Naval Galaţi 

07.04.2014 
a.  2D 
b.  4B 
c.  5C 

5 

Concursuri 
a. Tehnica teatrului – concurs de recitări 
b. Comunicare.ortografie.ro – concurs  
c. „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris” 
d. Fii inteligent la matematică 
e. Lumea lui Caragiale – concurs de actorie 

07.04.2014 

a.  2C,  
b.  3E 
c.  3E 
d.  4F 
e.  5B 
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6 
Ateliere ale ştiinţei 
 Fizică distractivă  
 Apa – cel mai răspândit solvent 

07.04.2014 
 6C 
 8C 

 
COMUNITATE, ACŢIUNE, VOLUNTARIAT 08.04.2014 

 

7 

Valorile mele  
a. Promovarea unui stil de viaţă sănătos 
b. Deschide o carte şi descoperă viaţa 
c. Acordarea primului ajutor 
d. Plantăm arbori pentru sănătate – 

realizarea şi montarea de plăcuţe cu 
mesaje pentru protecţia mediului 

e. Participare la Târgul de oferte 
educaţionale 

08.04.2014 

a. 5A, 7B 
b. 5E 
c. 6C 
d. 8A 
e. 8A, 8B, 8C, 8D, 8 

8 

Activităţi de voluntariat 
a. Taina cărţilor – donaţie carte & vizită la 

biblioteca V. A. Urechia 
b. „Fii bun!” – tombolă pentru colectarea de 

fonduri necesare Azilului de bătrâni 
c. „Ei au mai multe nevoi” – daruri pentru cei 

dezavantajaţi  
d. Bucuria sărbătorilor pascale – acţiuni 

caritabile (ajutorarea unui coleg cu nevoi 
speciale) 

e. „Împarte dragoste şi bunătate!” – 
activitate de caritate la Azilul de bătrâni 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt” 

f. Cartea, cel mai bun prieten – 
recondiţionare cărţi pentru bibliotecă 

g. Acţiune de caritate la Centrul de primire 
minori Radu Negru 

h. Dăruind, vei dobândi – activitate de 
caritate la Centrul de Plasament nr. 2 

08.04.2014 

a. 1D, 4C, 4D, 4E 
b. 2B, 5B 
c. 2D 
d. 3B, 3C, 3D 
e. 3E, 5D, 6B, 7A 
f. 4B 
g. 7C 

9 

Atitudine democratică 
a. „Micul pieton” – educaţie pentru 

responsabilitate socială 
b. „Siguranţa ta, siguranţa noastră” – invitată 

Poliţia de proximitate 
c. Europa şi noi – vizionare de ppt-uri, 

confecţionare de steguleţe, postere, afişe 
d. Istoria localităţii – vizită la Muzeul de 

Istorie şi  la Casa memorială A. I. Cuza 
e. Oraşul Galaţi – între trecut şi prezent  

08.04.2014 

a. 1A, 1B, 1C,  
b. 2A, 3A 
c. 4A 
d. 4E & 3A ? 
e. 7E 

10 
Vizionare filme 
 Şi ei sunt ca noi  

08.04.2014  3B 

 
PE LOCURI, FITI GATA... START FAIR PLAY! 09.04.2014 
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11 
Minte sănătoasă în corp sănătos  
 Sănătate, mişcare, voie bună – întreceri 

sportive & ştafete – fotbal, ping-pong 
09.04.2014 

 1D, 2D, 3C, 3E, 4A, 
4B, 4D, 4E, 4F, 6B, 
8E 

12 

Stil de viaţă sănătos 
a. „Men sana in corpore sano!” – dezbatere 

despre un stil de viaţa sănătos 
b. Piramida alimentelor 
c. Învăţăm să ne protejăm 
d. Sport şi sănătate – formarea unui stil de 

viaţă sănătos prin alimentaţie şi sport 
e. Micul informatician – realizarea machetei 

pentru un ziar 
f. „Master Chifla” – Să ne hrănim sănătos 
g. Teatrul – o altă formă de relaxare  
h. Zâna măseluţă 
i. Suntem ceea ce mâncăm 
j. Acordarea primului ajutor – educaţie 

pentru sănătate 
k. Protejăm natura pentru viaţă – acţiune de 

ecologizare 

09.04.2014 

a. 2A, 3A, 3C, 4A, 8C 
b. 2B 
c. 3B 
d. 4C 
e. 4F 
f. 5A 
g. 5D 
h. 5E 
i. 6C 
j. 7A 
k. 8A 

13 

Concursuri sportive 
a. Minţi isteţe – întreceri şah & sportive 
b. Micii sportivi – aer, soare şi mişcare 
c. Fii inteligent – concurs matematică 
d. Sporturi urbane 
e. Şahul – sport al minţii 
f. Matematica distractivă – curiozităţi 

matematice 

09.04.2014 

a. 1A, 1B, 1C 
b. 3D 
c. 3E 
d. 5B 
e. 7B 
f. 7B, 7E 

14 
Excursii tematice / Vizite 
 Istoria leului – vizită la BNR  

09.04.2014  5C 

 
LIBERTATE DE MIŞCARE 10.04.2014 

 

15 

Vizite 
a. „În lumea plantelor şi animalelor” – 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
b. VOX Tv Galaţi 
c. Observatorul astronomic 
d. „Suflet frumos în trup sănătos” – vizită la 

Catedrala Arhiepiscopală 
e. Facultatea de Ştiinţe şi mediu, Univ. 

„Dunărea de Jos” – simulare pe platforma 
bioaliment 

10.04.2014 

a. 1A, 1B, 1C, 3C, 3D, 
3E, 4A, 5A, 5B,  

b. 4E 
c. 6C 
d. 7A 
e. 8C 

16 

Jocuri în aer liber / Plimbări  
a. Jocuri sportive  
b. Ne mişcăm liber – plimbare în parc  
c. Să ne cunoaştem oraşul – plimbare pe 

faleza Dunării 

10.04.2014 
a. 2A, 3A, 3B 
b. 2B 
c. 4B, 4D, 4F, 7A, 8E 
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17 
Concursuri 
a. Surprinde natura – concurs offline 
b. Apa – esenţa vieţii 

10.04.2014 
a. 5E 
b. 8A 

18 

Excursii tematice 
a. „Meseria e brăţară de aur” – vizite la ISU 

Galaţi, Şantierul Naval, Fabrica de pâine 
Războieni  

b. Excursie la mănăstirea Dobrogea 
c. Respect pentru natură – picnic şi plimbare 

în pădurea Gârboavele 
d. Portret de sat românesc – excursie la 

Muzeul Etnologic Tulcea, Cetatea Enisala, 
Mănăstirea Celic Dere  

10.04.2014 

a. 1D 
b. 2D 
c. 4C 
d. 5D, 6B, 7B, 7E 

 
AVENTURĂ ÎN NATURĂ 11.04.2014 

 

19 

Activităţi de ecologizare / Acţiuni pro-
ecologie 
a. „Un copil, o floare… - activitate în grădina 

şcolii 
b. Colectarea de pet-uri, becuri şi baterii 

uzate in colaborare cu Lidl 
c. Iubim şi respectam natura / Fabrica de aer 

curat– activitate de colectare selectivă a  
materialelor reciclabile / de ecologizare  

d. Să salvăm un copac – colectare de 
maculatura 

e. VVV – Volei pentru un Viitor Verde 

11.04.2014 

a. 1A, 1B, 1C, 4B,  
b. 2B 
c. 3B, 3C, 3D, 4A, 5B, 

5C, 5D, 6C, 7A, 7B, 
7E, 8A 

d. 4C, 4D, 4F 
e. 8E 

20 

Vizite / muzee 
a. Şantierul Naval 
b. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
c. Vizită la Grădina Botanică 

11.04.2014 
a. 2A, 3A 
b. 3B 
c. 6B, 8C 

21 

Expoziţii 
a. „EcoMagazin” – expoziţie cu produse din 

materiale ecologice  
b. Prietenii naturii 
c. „Vreau sa ştiu, vreau să fiu” – realizarea 

unui ziar cu activităţile din această 
săptămână   

d. Ziua Mondială a Pământului 

11.04.2014 

a. 1D 
b. 2D 
c. 4E 
d. 5E 

22 

Excursii şcolare 
a. Excursie Nordul Moldovei /   
b. Vizită la grădina zoologică Gârboavele & 

activitate de ecologizare în pădurea 
Gârboavele 

11.04.2014 
a. 3E 
b. 5A 

 
 
 

Director, 
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Viorica 

MOINEAGU 
 
 
Director adj.,  
prof. Simona DUMITRIU 
 
 

Consilier educativ,  
prof. Loredana TRITEAN 

 


