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“  ȘCOALA  ALTFEL : SĂ  ȘTII  MAI  MULTE , SĂ  FII  MAI  BUN !  “ 

6-10  Aprilie  2015 

      Ziua  /                                                                                                                                                                                                                  

 Data 

Grupa/ clasa Cadre   didactice 

implicate 

Activitatea ( titlul  și  tipul )/ ora Locul  desfășurării 

LUNI 

6.04.2015 

 

Clasa  

pregătitoare  

Înv. Ghețu Ionică ,, În lumea poveștilor ”- vizionare de desene animate  Biblioteca orășenească 

Clasa  I A Prof.înv.primar 

Andronache  Viorica 

 

,, Carte frumoasă, cinste cui te-a scris ! ” 

8-10 – vizionare film ( Ion Creangă ) ; 

          - dramatizare din opera scriitorului; 

10-12-“Fii in siguranta pe internet !”-( activitate în parteneriat cu părinţii) 

         -vizionarea unor filmuleţe tematice; 

         - realizarea unei expozitii de postere. 

Cabinet informatică 2 

 

 

Cabinet informatică 2 

Sala de clasă 

I   B Prof.înv.primar 

Radu  Dorina 

„ Alimentaţie sănătoasă- copii sănătoşi ” - realizarea piramidei 

alimentelor 
 

Sala de clasă  

II   Înv. Chiru Lucreția  ,, Atelierul hărniciei ” - picturi  și desene care să ilustreze Sfintele 

Sărbători 

Sala de clasă 
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III  A Prof.înv.primar 

Vișan  Rada 

 

,, Carte frumoasă, cinste cui te-a scris ! ” 

8-10 – vizionare film ( Ion Creangă ) ; 

          - dramatizare din opera scriitorului; 

10-12 – concurs de desene cu scene din poveştile lui Creangă(pe grupe ); 

           - expoziţie cu lucrările realizate ; 

           - festivitate de premiere . 

Cabinet informatică 2 

 

 

Sala de clasă 

III  B 

 

Prof.înv.primar 

Mirică Zoica 

 

,, Descoperim tainele cărților ”- vizionarea unor filme pentru copii Biblioteca orășenească 

IV  A Prof.înv.primar 

Gavrilă Andra 

 

,, Carte frumoasă, cinste cui te-a scris ! ” 

8-10 – vizionare film ( Ion Creangă ) ; 

          - dramatizare din opera scriitorului; 

10-12 – concurs de desene cu scene din poveştile lui Creangă(pe grupe ); 

           - expoziţie cu lucrările realizate ; 

           - festivitate de premiere . 

Cabinet informatică 2 

 

 

Sala de clasă 

IV  B Înv.  Enciu Anica ,,Să ne hrănim inteligent! ’’- să realizeze pliante pe tema alimentației Sala de clasă 
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V   Prof. Badea Adelina 

 

8-10-fetele-handbal pe terenul 2(beton) 

-baieti-fotbal pe terenul 1(bitum) 

10-12-fetele-handbal pe terenul 1(bitum) 

-baietii-tenis de masa 

12-13-trasul cu franghia 

-sah individual 

-jocuri distractive 

-premiera cu diplome 

Terenul de sport 

 

VI  A Prof.Staicu Iuliana 

Prof. Bordei Alina 

Prof. Munteanu V. 

 

8-10 - “Joaca si castiga!”- remi, puzzle, rebus,monopoly etc. 

10-12 - “Paștele, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos” 

            -realizarea de icoane colorate, pictate, desenate,etc. 

Sala de clasa 

 

Sala de clasa 

VI  B Prof. Dima Nicoleta 8-10-fetele-handbal pe terenul 2(beton) 

-baieti-fotbal pe terenul 1(bitum) 

10-12-fetele-handbal  pe terenul1(bitum) 

-baietii-tenis de masa 

 

Terenul de sport 
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VII   Prof. Măchiţă 

Bogdan  

Prof. Bordei Alina 

Prof. Munteanu V. 

 

8-10 - “Joaca si castiga!”- rummy, puzzle, rebus,monopoly etc. 

10-12 - “Paștele, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos” 

            -realizarea de icoane colorate, pictate, desenate 

12-13 “Miscare, socializare si fair-play” 

            -  fetele – handbal ; 

            -  băieții - fotbal; 

Sala de clasa 

 

Sala de clasa 

 

 

Terenul de sport 

 VIII  A Prof. Baboi Marian  

Prof. Munteanu V. 

 

Prof. Nae Gheorghe 

Prof. Bordei Alina 

8-10 - “Joaca si castiga!”- rummy, puzzle, rebus,monopoly etc. 

10-12 - “Paștele, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos” 

            -realizarea de icoane colorate, pictate, desenate 

12-13- “Miscare, socializare si fair-play” 

            -  fetele – handbal ; 

            -  băieții - fotbal; 

Sala de clasa 

 

Sala de clasa 

 

 

Terenul de sport 

VIII  B   Prof. Răducanu 

Viorica 
8-10-fetele-handbal pe terenul 2(beton) 

       -baieti-fotbal pe terenul 1(bitum) 

10-12-fetele-handbal pe terenul1(bitum) 

       -baietii-tenis de masa 

12-14-trasul cu franghia 

Terenul de sport 
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     -sah individualle 

     -jocuri distractive 

     -premiera cu diplome 

IX  Ec. Prof. Maier Maria 

Prof. Bordei Alina  

Prof. Nae Gheorghe 

Prof. Boitan Al. 

8-10 - “Merg pe drumul meu“ -  activitate practică de orientare în carieră, 

prezentarea la un interviu de angajare, completarea CV-ului personal. 

10-12 - “Călător prin ţara mea“ - descoperirea României prin imagini;   

realizarea unor colaje cu imagini din ţara noastră. 

12-13 - “Filmul este oglinda vieţii“ – vizionarea unui film artistic. 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

Laboratorul de 

informatică 

X  Ec. 

 

Prof. Grigore 

Gheorghe 

Prof. Nae Gheorghe 

Prof. Bordei Alina 

8-10 - “Merg pe drumul meu“ -  activitate practică de orientare în carieră, 

prezentarea la un interviu de angajare, completarea CV-ului personal. 

10-12 - “Călător prin ţara mea“ - descoperirea României prin imagini;   

realizarea unor colaje cu imagini din ţara noastră. 

12-13 - “Filmul este oglinda vieţii“ – vizionarea unui film artistic. 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

Laboratorul de 

informatică 

XI Prof.   Prof. Turcea  

Claudia 

 

8-10 - “Merg pe drumul meu“ -  activitate practică de orientare în carieră, 

prezentarea la un interviu de angajare, completarea CV-ului personal. 

10-12 - “Călător prin ţara mea“ - descoperirea României prin imagini;   

realizarea unor colaje cu imagini din ţara noastră. 

12-13 - “Filmul este oglinda vieţii“ – vizionarea unui film artistic. 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

Laboratorul de 

informatică 

XII Ec.   Prof. Nae Ştefana  

Prof. Pană Mihaela 

8-10 - “Merg pe drumul meu“ -  activitate practică de orientare în carieră, 

prezentarea la un interviu de angajare, completarea CV-ului personal. 

10-12 - “Călător prin ţara mea“ - descoperirea României prin imagini;   

realizarea unor colaje cu imagini din ţara noastră. 

12-13 - “Filmul este oglinda vieţii“ – vizionarea unui film artistic. 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

Laboratorul de 

informatică 
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MARȚI 

7.04.2015 

 

Clasa  

pregătitoare  

Înv. Ghețu Ionică „Iepurașul de Paști”- confecționare de decorațiuni pascale și încondeierea 

ouălor 

Sala de clasă 

Clasa  I A Prof.înv.primar 

Andronache  Viorica 

 

,, Să salvăm Planeta Albastră!” 

  8-10 – lucrări tematice pentru realizarea unui panou de ,,Ziua 

Internaţională a Pământului “; 

10-11 – activitate de ecologizare în curtea şcolii şi împrejurimi; 

11-12 – Picnic. 

 

Sala de clasă 

 

Curtea şcolii şi 

împrejurimi 

I   B Prof.înv.primar 

Radu  Dorina 

,, Așteptăm Iepurașul ”- Atelier de lucru pentru confecţíonarea de 

decorațiuni pascale  

Sala de clasă 

II   Înv. Chiru Lucreția  ,, Obiceiuri  pascale ”- confecţíonare de felicitări Sala de clasă 

III  A Prof.înv.primar 

Vișan  Rada 

 

,, Să salvăm Planeta Albastră!” 

  8-10 – lucrări tematice pentru realizarea unui panou de ,,Ziua 

Internaţională a Pământului “; 

10-11 – activitate de ecologizare în curtea şcolii şi împrejurimi; 

11-12 – Picnic. 

Sala de clasă 

 

Curtea şcolii şi 

împrejurimi 

 III  B 

 

Prof.înv.primar 

Mirică Zoica 

 

,,Paºtele - sǎrbǎtoarea Luminii ’’ -  confecþíonare de felicitãri și 

aranjamente pascale 

 

Sala de clasă 

IV  A Prof.înv.primar ,, Să salvăm Planeta Albastră!” Sala de clasă 
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Gavrilă Andra 

 

  8-10 – lucrări tematice pentru realizarea unui panou de ,, Ziua 

Internaţională a Pământului “; 

10-11 – activitate de ecologizare în curtea şcolii şi împrejurimi; 

11-12 – Picnic. 

 

Curtea şcolii şi 

împrejurimi 

IV  B Înv.  Enciu Anica  ,, Mâini îndemânatice” - încondeierea ouălor, colaje Sala de clasă 

 V   Prof. Badea Adelina 

Prof. Matiş 

Ştefania 

8-10,,Sarbatorilor pascale’’-semnificatii 

10-12-,,In intampinarea sarbatorilor pascale’’-confectionare de felicitari 

 

Sala de clasă 

VI  A Prof.Staicu Iuliana 

Prof. Matiş 

Ştefania 

Prof. Druchs 

Gabriela 

8-10 -“Learning English through fun games”- jocuri in limba engleza         

10 - 12 - ”România, cea mai frumoasă țară ”                                                                                   

-realizarea unui “big book” cu obiective turistice din Romania  

12-14- “O carte citita, o comoara descoperita”-ilustrarea unei carti citite, 

poezii, etc. si prezentarea ei. 

sala de clasa 

VI  B Prof. Dima Nicoleta 

Prof. Matiş 

Ştefania 

8-10-,,Sarbatorilor pascale’’-semnificatii 

10-12-,,In intampinarea sarbatorilor pascale’’-confectionare de felicitari 

12-13-Auditii muzicale 

Sala de clasă 

VII   Prof. Măchiţă 

Bogdan  

Prof. Matiş 

8-10 -“Learning English through fun games”- jocuri in limba engleza 

10-11 –„Rezolva repede si bine!”   -concurs de matematica       

12-14 - ”România, cea mai frumoasă țară ”       

Sala de clasă 
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Ştefania -realizarea unui “big book” cu obiective turistice din Romania                                                                               

VIII  A Prof. Baboi Marian  

Prof. Matiş 

Ştefania 

Prof. Druchs 

Gabriela 

8-9 -“Learning English through fun games”- jocuri in limba engleza 

9-11 –„Prevenirea delincventei juvenile” –Serviciul de probatiune 

Ialomita          

11-12 - ”România, cea mai frumoasă țară ”                                                                                   

-prezentarea unor obiective turistice din Romania  

12-14 –Vizionare de filme artistice dupa capodoperele literaturii romane 

Sala de clasă 

VIII  B   Prof. Răducanu 

Viorica 

Prof. Matiş 

Ştefania 

8-9 -“Learning English through fun games”- jocuri in limba engleza 

9-11 –„Prevenirea delincventei juvenile” –Serviciul de probatiune 

Ialomita          

11-12 - ”România, cea mai frumoasă țară ”                                                                                   

-prezentarea unor obiective turistice din Romania  

12-14 –Vizionare de filme artistice dupa capodoperele literaturii romane 

Sala de clasă 

IX  Ec. Prof. Maier Maria 

Prof. Pană Mihaela 

Prof. Nae Gheorghe 

 

08-10 - “Sportul te face mai puternic“ - campionat de fotbal pentru băieţi 

şi handbal sau volei pentru fete. 

10-11 -  Campionat de şah 

11-12 - Teatru şcolar - vizionarea unei piese de teatru româneşti. 

12-13 - “Ştiind mai multe , devii mai bun“- concurs de cultură generală 

pe diverse teme propuse de elevi: istorie, geografie, artă, literatură etc. 

13-14 – “Matematica poate fi şi distractivă“ – concurs de cultură 

generală pe teme de matematică. 

 

 

Sala de sport 

Terenul de sport 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

X  Ec. Prof. Grigore 08-10 - “Sportul te face mai puternic“ - campionat de fotbal pentru băieţi 

şi handbal sau volei pentru fete. 

Sala de sport 
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 Gheorghe 

Prof. Nae Gheorghe 

Prof. Druchs 

Gabriela 

10-11 -  Campionat de şah 

11-12 - Teatru şcolar - vizionarea unei piese de teatru româneşti. 

12-13 - “Ştiind mai multe , devii mai bun“- concurs de cultură generală 

pe diverse teme propuse de elevi: istorie, geografie, artă, literatură etc. 

13-14 – “Matematica poate fi şi distractivă“ – concurs de cultură 

generală pe teme de matematică. 

 

 

Terenul de sport 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

XI Prof.   Prof. Turcea  

Claudia 

Prof. Druchs 

Gabriela 

08-10 - “Sportul te face mai puternic“ - campionat de fotbal pentru băieţi 

şi handbal sau volei pentru fete. 

10-11 -  Campionat de şah 

11-12 - Teatru şcolar - vizionarea unei piese de teatru româneşti. 

12-13 - “Ştiind mai multe , devii mai bun“- concurs de cultură generală 

pe diverse teme propuse de elevi: istorie, geografie, artă, literatură etc. 

 

Sala de sport 

Terenul de sport 

Sala de clasă 

 

XII Ec.   Prof. Nae Ştefana  

Prof. Pană Mihaela 

Prof. Matiş 

Ştefania 

08-10 - “Sportul te face mai puternic“ - campionat de fotbal pentru băieţi 

şi handbal sau volei pentru fete. 

10-11 -  Campionat de şah 

11-12 - Teatru şcolar - vizionarea unei piese de teatru româneşti. 

12-13 - “Ştiind mai multe , devii mai bun“- concurs de cultură generală 

pe diverse teme propuse de elevi: istorie, geografie, artă, literatură etc. 

13-14 – “Matematica poate fi şi distractivă“ – concurs de cultură 

generală pe teme de matematică. 

 

 

Sala de sport 

Terenul de sport 

Sala de clasă 

Sala de clasă 

Miercuri 

8.04.2015 

Clasa  

pregătitoare  

Înv. Ghețu Ionică ,, Sportul ne face mai voinici ”- activitățí sportive în aer liber Terenul de sport 

Clasa  I A Prof.înv.primar 

Andronache  Viorica 

,, La drum prin localitatea mea ” 

- Vizitarea fabricii de lapte din Căzăneşti ; 

- Picnic la păduricea din apropiere.  

Fabrica de lapte 

,,Joiana”  

Pădure 
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I   B Prof.înv.primar 

Radu  Dorina 

,,Sănătoși, voioși, voinici”- jocuri si activitati sportive Terenul de sport 

II   Înv. Chiru Lucreția   ,,Sport şi sănătate”- jocuri si activitati sportive 

 

Terenul de sport 

 III  A Prof.înv.primar 

Vișan  Rada 

,, La drum prin localitatea mea ” 

- Vizitarea fabricii de lapte  ,,Tenk Distribution” din Căzăneşti; 

- Picnic la păduricea din apropiere.  

Fabrica de lapte ,,Tenk 

Distribution”  

Pădure 

III  B 

 

Prof.înv.primar 

Mirică Zoica 

,, Prin sport devenim mai sănătoși ”- concursuri și întreceri sportive. 

 

Terenul de sport 

IV  A Prof.înv.primar 

Gavrilă Andra 

,, La drum prin localitatea mea ” 

- Vizitarea fabricii de lapte din Căzăneşti ; 

- Picnic la păduricea din apropiere.  

Fabrica de lapte 

,,Joiana”  

Pădure 

IV  B Înv.  Enciu Anica ,,Sănătate prin sport ”- jocuri și competiţii sportive Terenul de sport 

V   Prof. Badea Adelina 

Prof.Staneasa Dan 

Prof.Dranca 

Coconeanu Elena 

,,Pentru un mediu curat si sanatos’’ 

8-12-(activitate de voluntariat)-ecologizarea si infrumusetarea curtii scolii si 

imprejurimilor acesteia, la care participa elevii,cadrele didactice si 

parintii,in parteneriat cu Consiliul Local Cazanesti(colectare de 

deseuri,toaletarea pomilor,plantare de rasaduri de flori,etc.; 

Local B 

Curtea scolii 

Parcul orasului 

VI  A Prof.Staicu Iuliana 8-10 - “Fii in siguranta pe internet !” Sala de clasa 
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Prof. Druchs 

Gabriela 

Prof.Staneasa Dan 

 

         -discutii 

         - realizarea unei expozitii de postere  

10-12- “Redescopera istoria”-concurs 

12-13-“Veselie-n farfurie”- concurs de sendvisuri haioase 

13-14 – “Cel mai bun, castiga!”-intreceri sportive 

 

 

 

Terenul de sport 

VI  B Prof. Dima Nicoleta 

Prof.Staneasa Dan 

Prof.Dranca 

Coconeanu Elena 

Prof. Munteanu V. 

,,Pentru un mediu curat si sanatos’’ 

8-12-(activitate de voluntariat)-ecologizarea si infrumusetarea curtii scolii si 

imprejurimilor acesteia, la care participa elevii,cadrele didactice si 

parintii,in parteneriat cu Consiliul Local Cazanesti(colectare de 

deseuri,toaletarea pomilor,plantare de rasaduri de flori,etc.;) 

12-14-Picnic 

Local B 

Curtea scolii 

Parcul orasului 

 VII   Prof. Măchiţă 

Bogdan  

 

Prof. Druchs 

Gabriela 

 

Prof.Stanease Dan 

8-10 - “Fii in siguranta pe internet !” 

         -discutii 

         - realizarea unei expozitii de postere  

10-12- “Redescopera istoria”-concurs 

12-13-“Veselie-n farfurie”- concurs de sendvisuri haioase 

13-14 – “Cel mai bun, castiga!”-intreceri sportive 

Sala de clasa 

 

 

 

Terenul de sport 

VIII  A Prof. Baboi Marian  8-10 - “Fii in siguranta pe internet !” Sala de clasa 
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Prof. Munteanu V. 

 

 

Prof.Stanease Dan 

 

         -discutii 

         - realizarea unei expozitii de postere  

10-12- “Redescopera istoria”-concurs 

12-13-“Veselie-n farfurie”- concurs de sendvisuri haioase 

13-14 – “Cel mai bun, castiga!”-intreceri sportive 

 

 

 

Terenul de sport 

VIII  B   Prof. Răducanu 

Viorica 

Prof.Stanease Dan 

Prof.Dranca 

Coconeanu Elena 

,,Pentru un mediu curat si sanatos’’ 

8-12-(activitate de voluntariat)-ecologizarea si infrumusetarea curtii scolii si 

imprejurimilor acesteia, la care participa elevii,cadrele didactice si 

parintii,in parteneriat cu Consiliul Local Cazanesti(coloectare de 

deseuri,toaletarea pomilor,plantare de rasaduri de flori,etc.;) 

12-13-Picnic 

Local B 

Curtea scolii 

Parcul orasului 

IX  Ec. Prof. Maier Maria 

Prof. Munteanu V. 

08-10- “Să ne cunoaştem localitatea “ - vizite în Oraşul Căzăneşti şi în 

zonele alăturate, realizarea de fotografii cu cele mai frumoase peisaje. La 

final, cu aceste fotografii se va realiza un album. 

10-12 - “Ajutăm natura să respire“ – activitate de ecologizare în curtea şi 

parcul şcolii. 

12-13 - Picnic .  

 

Oraşul Căzăneşti şi 

împrejurimi 

Curtea şcolii 

Parcul şcolii. 

X  Ec. 

 

Prof. Grigore 

Gheorghe 

Prof. Nae Gheorghe 

08-11- “Să ne cunoaştem localitatea “ - vizite în Oraşul Căzăneşti şi în 

zonele alăturate, realizarea de fotografii cu cele mai frumoase peisaje. La 

final, cu aceste fotografii se va realiza un album. 

11-13 - “Ajutăm natura să respire“ – activitate de ecologizare în curtea şi 

parcul şcolii. 

13-15 - Picnic .  

Oraşul Căzăneşti şi 

împrejurimi 

Curtea şcolii 

Parcul şcolii. 
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XI Prof.   Prof. Turcea  

Claudia 

Prof. Drăghiciu 

Simona 

 Prof. Nae Gheorghe 

08-10- “Să ne cunoaştem localitatea “ - vizite în Oraşul Căzăneşti şi în 

zonele alăturate, realizarea de fotografii cu cele mai frumoase peisaje. La 

final, cu aceste fotografii se va realiza un album. 

10-12 - “Ajutăm natura să respire“ – activitate de ecologizare în curtea şi 

parcul şcolii. 

12-14 - Picnic .  

 

Oraşul Căzăneşti şi 

împrejurimi 

Curtea şcolii 

Parcul şcolii 

XII Ec.   

 

Prof. Nae Ştefana  

Prof. Druchs 

Gabriela 

08-10- “Să ne cunoaştem localitatea “ - vizite în Oraşul Căzăneşti şi în 

zonele alăturate, realizarea de fotografii cu cele mai frumoase peisaje. La 

final, cu aceste fotografii se va realiza un album. 

10-12 - “Ajutăm natura să respire“ – activitate de ecologizare în curtea şi 

parcul şcolii. 

12-13 - Picnic .  

 

Oraşul Căzăneşti şi 

împrejurimi 

Curtea şcolii 

Parcul şcolii 

Joi 

9.04.2015 

Clasa  

pregătitoare  

Înv. Ghețu Ionică ,,Zâna Măseluță “ - vizită la cabinetul stomatologic - Reguli de igienă 

dentară 

Dispensarul orășenesc 

Clasa  I A Prof.înv.primar 

Andronache  Viorica 

Prof. Lungu Mariana 

8-10 - ,, Rolul vitaminelor şi mineralelor în organismul uman “( 

piramida alimentelor ) 

        - ,, Suntem ceea ce mâncăm ! “  ( filmuleţe tematice ) 

        - ,, Ce alimente îmi hrănesc inteligenţa ? “( fotografii, postere ) 

10-12 – Concurs de gastronomie ( parteneriat cu părinţii ) 

 

Cabinet informatică 2 

 

 

Sala de clasă 

 I   B Prof.înv.primar 

Radu  Dorina 

,, Junior chef ”- preparare de prăjituri (activități desfășurate alături de 

părinți) 

Sala de clasă 
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II   Înv. Chiru Lucreția  ,, Fructele- aliatele sănătății ” - rolul fructelor în sănătate, salata de  

fructe 

Sala de clasă 

III  A Prof.înv.primar 

Vișan  Rada 

Prof. Lungu Mariana 

8-10 - ,, Rolul vitaminelor şi mineralelor în organismul uman “( 

piramida alimentelor ) 

        - ,, Suntem ceea ce mâncăm ! “  ( filmuleţe tematice ) 

        - ,, Ce alimente îmi hrănesc inteligenţa ? “( fotografii, postere ) 

10-12 – Concurs de gastronomie ( parteneriat cu părinţii ) 

 

Cabinet informatică 2 

 

 

Sala de clasă 

III  B 

 

Prof.înv.primar 

Mirică Zoica 

,,Micii cofetari”- prepararea unor deserturi Sala de clasă 

 IV  A Prof.înv.primar 

Gavrilă Andra 

Prof. Lungu Mariana 

8-10 - ,, Rolul vitaminelor şi mineralelor în organismul uman “( 

piramida alimentelor ) 

        - ,, Suntem ceea ce mâncăm ! “  ( filmuleţe tematice ) 

        - ,, Ce alimente îmi hrănesc inteligenţa ? “( fotografii, postere ) 

10-12 – Concurs de gastronomie ( parteneriat cu părinţii ) 

 

Cabinet informatică 2 

 

 

Sala de clasă 

IV  B Înv.  Enciu Anica ,, Junior chef ”- preparare de prăjituri (activități desfășurate alături de 

părinți) 

Sala de clasă 

V   Prof. Badea Adelina 

Prof. Lungu Mariana 

,,La pas prin Orasul Cazanesti’’ 

8-12-drumetie pe strazile din localitate 

Orasul Cazanesti 
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-topul strazilor(cea mai curata,mai bine gospodarita)  

12-14-,,Studio creativ’’-realizarea de lucrari inspirate din operele unor 

artisti celebri 

 

Sala de clasa 

VI  A Prof.Staicu Iuliana 

Prof. Negroiu Elena 

Prof. Drucs Gabriela 

8-10-“Descoperă România!”- test  de cultura generala 

10-12 - “ Obiceiuri si traditii de Pasti” –realizarea de proiecte 

12-13-“Calatorind in lumea fanteziei”-realizarea de felicitari de Pasti 

sala de clasa 

 VI  B Prof. Dima Nicoleta 

Prof. Lungu Mariana 

,,La pas prin Orasul Cazanesti’’ 

8-12-drumetie pe strazile din localitate 

-topul strazilor(cea mai curata,mai bine gospodarita)  

12-14-,,Studio creativ’’-realizarea de lucrari inspirate din operele unor 

artisti celebri 

Orasul Cazanesti 

Sala de clasa 

VII   Prof. Măchiţă 

Bogdan  

Prof. Bordei Alina 

Prof. Munteanu V. 

Prof. Negroiu Elena 

8-10-“Descoperă România!”- test  de cultura generala 

10-12 - Spectacol de teatru scolar: 

              “Sanziana si Pepelea”  de Vasile Alecsandri  

12-14-“Calatorind in lumea fanteziei”-realizarea de felicitari de Pasti 

Sala de clasa 

VIII  A Prof. Baboi Marian  

Prof. Matiş 

Ştefania 

8-10-“Descoperă România!”- test  de cultura generala 

10-12 - Spectacol de teatru scolar: 

              “Sanziana si Pepelea”  de Vasile Alecsandri  

Sala de clasa 
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Prof. Negroiu Elena 12-14-“Calatorind in lumea fanteziei”-realizarea de felicitari de Pasti 

 VIII  B   Prof. Răducanu 

Viorica 

Prof. Matiş 

Ştefania 

Prof. Bordei Alina 

Prof. Lungu Mariana 

,,La pas prin Orasul Cazanesti’’ 

8-12-drumetie pe strazile din localitate 

-topul strazilor(cea mai curata,mai bine gospodarita)  

12-14-,,Studio creativ’’-realizarea de lucrari inspirate din operele unor 

artisti celebri 

Orasul Cazanesti 

Sala de clasa 

IX  Ec. Prof. Maier Maria 

Prof. Pană Mihaela 

Prof. Nae Gheorghe 

Prof. Munteanu V. 

Prof. Matiş 

Ştefania 

08-10 - “Sănătatea este bunul nostru cel mai de preţ“ - întâlnire cu 

medicul de familie Lungu Mihai; discuţii pe teme legate de stil de viaţă 

sănătos, prevenirea bolilor. 

10-12 - “Adolescenţă fără violenţă“ - acţiune de prevenire a 

comportamentelor violente în colaborare cu Poliţia de proximitate Slobozia. 

12-14- “Un ban economisit este un ban câştigat“ - educarea elevilor 

pentru un comportament economic responsabil, în colaborare cu 

reprezentantul Băncii Raiffeisen Slobozia. 

14-15- Picnic 

Sala de clasă 

 

 

 

 

Parcul şcolii. 

X  Ec. 

 

Prof. Grigore 

Gheorghe 

Prof. Bordei Alina 

Prof. Matiş 

Ştefania 

08-10 - “Sănătatea este bunul nostru cel mai de preţ“ - întâlnire cu 

medicul de familie Lungu Mihai; discuţii pe teme legate de stil de viaţă 

sănătos, prevenirea bolilor. 

10-12 - “Adolescenţă fără violenţă“ - acţiune de prevenire a 

comportamentelor violente în colaborare cu Poliţia de proximitate Slobozia. 

12-14- “Un ban economisit este un ban câştigat“ - educarea elevilor 

pentru un comportament economic responsabil, în colaborare cu 

reprezentantul Băncii Raiffeisen Slobozia. 

 

Sala de clasă 
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 XI Prof.   Prof. Turcea  

Claudia 

Prof. Bordei Alina 

Prof. Nae Gheorghe 

Prof. Munteanu V. 

Prof. Matiş 

Ştefania 

08-10 - “Sănătatea este bunul nostru cel mai de preţ“ - întâlnire cu 

medicul de familie Lungu Mihai; discuţii pe teme legate de stil de viaţă 

sănătos, prevenirea bolilor. 

10-12 - “Adolescenţă fără violenţă“ - acţiune de prevenire a 

comportamentelor violente în colaborare cu Poliţia de proximitate Slobozia. 

12-14- “Un ban economisit este un ban câştigat“ - educarea elevilor 

pentru un comportament economic responsabil, în colaborare cu 

reprezentantul Băncii Raiffeisen Slobozia. 

14-15- Picnic 

Sala de clasă 

 

 

 

 

Parcul şcolii. 

XII Ec.   

 

Prof. Nae Ştefana  

Prof. Pană Mihaela 

Prof. Matiş 

Ştefania 

08-10 - “Sănătatea este bunul nostru cel mai de preţ“ - întâlnire cu 

medicul de familie Lungu Mihai; discuţii pe teme legate de stil de viaţă 

sănătos, prevenirea bolilor. 

10-12 - “Adolescenţă fără violenţă“ - acţiune de prevenire a 

comportamentelor violente în colaborare cu Poliţia de proximitate Slobozia. 

12-14- “Un ban economisit este un ban câştigat“ - educarea elevilor 

pentru un comportament economic responsabil, în colaborare cu 

reprezentantul Băncii Raiffeisen Slobozia. 

14-15- Picnic 

Sala de clasă 

 

 

 

 

Parcul şcolii. 

Vineri 

10 aprilie 

2015 

Clasa  

pregătitoare  

Înv. Ghețu Ionică ,, Să observăm natura ” - excursie pentru cunoașterea orizontului local, 

picnic 

Împrejurimile  localității 

Clasa  I A Prof.înv.primar 

Andronache  Viorica 

,, Aer, soare şi mişcare = sănătate ‘’ 

8-10 – puzzle, şah, table, rummy, ,, Nu te supăra frate ! “; 

Sala de clasă 
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 10-12 – întreceri sportive între clase ( ştafete şi trasee aplicative ). Terenul de sport 

I   B Prof.înv.primar 

Radu  Dorina 

,, O zi în mijlocul naturii ”- excursie , picnic Împrejurimile  localității 

II   Înv. Chiru Lucreția  ,, Să observăm natura ”- drumețíe la pădure, picnic Pădurea  din localitate 

III  A Prof.înv.primar 

Vișan  Rada 

 

,, Aer, soare şi mişcare = sănătate ‘’ 

8-10 – puzzle, şah, table, rummy, ,, Nu te supăra frate ! “; 

10-12 – întreceri sportive între clase ( ştafete şi trasee aplicative ). 

Sala de clasă 

 

Terenul de sport 

III  B 

 

Prof.înv.primar 

Mirică Zoica 

,, Elevii au talent”- concurs de cântece și dans Sala de clasă 

 IV  A Prof.înv.primar 

Gavrilă Andra 

 

,, Aer, soare şi mişcare = sănătate ‘’ 

8-10 – puzzle, şah, table, rummy, ,, Nu te supăra frate ! “; 

10-12 – întreceri sportive între clase ( ştafete şi trasee aplicative ). 

Sala de clasă 

 

Terenul de sport 

IV  B Înv.  Enciu Anica ,, Prietenii naturii ”- drumețíe în mijlocul naturii Împrejurimile  localității 

V   Prof. Badea Adelina 

Prof. Negroiu Elena 

 

8-11-MasterChef junior-testarea abilitatilor culinare-preparare de gustari 

reci si salate 

11-13-,,La pizza’’ 

Sala de clasa  

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 
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VI  A Prof.Staicu Iuliana 8-10 -“Un mediu mai curat, mai sanatos”- igienizarea salii de clasa 

10-12 “ Protejand mediul, ne protejam pe noi “                                                                                

-activitate de  ecologizare  a  împrejurimilor  școlii  ; 

12-14 La pizza 

Sala de clasa 

Terenul scolii 

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

VI  B Prof. Dima Nicoleta 

Prof. Negroiu Elena 

8-11-MasterChef junior-testarea abilitatilor culinare-preparare de gustari 

reci si salate 

11-13-,,La pizza’’ 

Sala de clasa  

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

 VII   Prof. Măchiţă 

Bogdan  
8-10 -“Un mediu mai curat, mai sanatos”- igienizarea salii de clasa 

10-12 “ Protejand mediul, ne protejam pe noi “                                                                                

-activitate de  ecologizare  a  împrejurimilor  școlii  ; 

12-14 La pizza 

Sala de clasa 

Terenul scolii 

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

VIII  A Prof. Baboi Marian  8-10 -“Un mediu mai curat, mai sanatos”- igienizarea salii de clasa 

10-12 “ Protejand mediul, ne protejam pe noi “                                                                                

-activitate de  ecologizare  a  împrejurimilor  școlii  ; 

12-14 La pizza 

Sala de clasa 

Terenul scolii 

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

VIII  B   Prof. Răducanu 

Viorica 

Prof. Negroiu Elena 

8-11-MasterChef junior-testarea abilitatilor culinare-preparare de gustari 

reci si salate 

11-13-,,La pizza’’ 

Sala de clasa  

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

IX  Ec. Prof. Maier Maria 08-10 – “Cel mai bun bucătar“ - concurs de gătit, la care participă elevii, 

dar şi profesorii (dacă doresc) cu preparate aduse de acasă sau realizate pe 

loc, în grup sau individual. Cele mai bune preparate şi cei mai pricepuţi 

Sala de clasă 
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bucătari sunt premiaţi. 

10-12 - “În căutarea frumuseţii“ - concurs de coafură, machiaj şi 

manichiură. Concurenţii sunt elevi, iar “subiecţii“ sunt tot elevi, fiind 

desemnat câştigător cel care realizează cel mai spectaculos şi original 

rezultat prin tehnici de coafură, machiaj şi manichiură.  

12-15- La pizza. 

 

 

 

 

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

 X  Ec. 

 

Prof. Grigore 

Gheorghe 

 

08-10 – “Cel mai bun bucătar“ - concurs de gătit, la care participă elevii, 

dar şi profesorii (dacă doresc) cu preparate aduse de acasă sau realizate pe 

loc, în grup sau individual. Cele mai bune preparate şi cei mai pricepuţi 

bucătari sunt premiaţi. 

10-12 - “În căutarea frumuseţii“ - concurs de coafură, machiaj şi 

manichiură. Concurenţii sunt elevi, iar “subiecţii“ sunt tot elevi, fiind 

desemnat câştigător cel care realizează cel mai spectaculos şi original 

rezultat prin tehnici de coafură, machiaj şi manichiură.  

12-13- La pizza. 

 

Sala de clasă 

 

 

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

XI Prof.   Prof. Turcea  

Claudia 

Prof. Drăghiciu 

Simona 

08-10 – “Cel mai bun bucătar“ - concurs de gătit, la care participă elevii, 

dar şi profesorii (dacă doresc) cu preparate aduse de acasă sau realizate pe 

loc, în grup sau individual. Cele mai bune preparate şi cei mai pricepuţi 

bucătari sunt premiaţi. 

10-12 - “În căutarea frumuseţii“ - concurs de coafură, machiaj şi 

manichiură. Concurenţii sunt elevi, iar “subiecţii“ sunt tot elevi, fiind 

desemnat câştigător cel care realizează cel mai spectaculos şi original 

rezultat prin tehnici de coafură, machiaj şi manichiură.  

12-14- La pizza. 

 

Sala de clasă 

 

 

 

Restaurant,,La 

umbrelute’’ 

 XII Ec.   Prof. Nae Ştefana  08-10 – “Cel mai bun bucătar“ - concurs de gătit, la care participă elevii, 

dar şi profesorii (dacă doresc) cu preparate aduse de acasă sau realizate pe 

loc, în grup sau individual. Cele mai bune preparate şi cei mai pricepuţi 

Sala de clasă 



LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNEȘTI 

JUDEȚUL IALOMIȚA  
 
 

 
Str. Gării  Nr.15, Căzănești - Ialomiţa, e-mail: gs_ag_cazanesti@yahoo.com 

Tel.0243/264400  Fax:0243/264400 

  bucătari sunt premiaţi. 

10-12 - “În căutarea frumuseţii“ - concurs de coafură, machiaj şi 

manichiură. Concurenţii sunt elevi, iar “subiecţii“ sunt tot elevi, fiind 

desemnat câştigător cel care realizează cel mai spectaculos şi original 

rezultat prin tehnici de coafură, machiaj şi manichiură.  

12-14- La pizza. 

 

 

 

 

Restaurant 

 

Director,                                                                                                                                                               Consilier educativ, 

Prof. PANĂ MIHAELA                                                                                                                         Prof.înv.primar ANDRONACHE VIORICA 

Responsabil  C.E.A.C. , 

                                                                                                                        Prof. MAIER  MARIA  

 

 


