ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
2016-2017

Gîdei Carmen
 „Saptamana legumelor si fructelor donate”
 Junior Achievement
 ”Dăruim de Crăciun”- proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”- proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 participare spectacol “Ȋmpreună de Crăciun”, grupul vocal “Greieraşul”
Ionașcu Maria
 Săptămâna legumelor şi fructelor donate
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, proiect umanitar cu CJRAE
 proiect umanitar APCA Galați
 iniţierea proiectului educaţional ,,Ce nu-mi e de folos mie ţi-ar putea folosi ţie”,
parteneri V.A.Urechea Galaţi şi Liceul “Mircea Eliade”Galaţi
 înscrierea şcolii în cadrul Proiectului Naţional ,,Şcoli Prietenoase cu Natura”,
parteneri Societatea Ornitologică Română
 activitate cu ocazia Zilei Educaţiei, ,,Stimularea coeziunii grupului”
 activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, activitate din cadrul colaborării
permanente cu ,,Asociaţia Ajutaţi-l pe Lăbuş”
 participare la activitatea aplicativă opţională ,,Magia iernii” în cadrul proiectului
naţional ,,Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români: Importanţa activităţilor educative în
parteneriat cu părinţii” Serbările şcolare
 activitate de voluntariat în cadrul proiectului „Ajută un copil să crească sănătos!”
Enea Rodica
 Săptămâna fructelor și legumelor donate
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 ,,Acces la success”, JA Romania
 excursie la Brăila și vizionare film la Brăila și Galați
 vizită la Liceul CFR
 ecologizare
Pascariu Claudia
 Săptamâna legumelor şi fructelor donate

 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 ,,Magia iernii, tradiţii şi obiceiuri la români”
 tabără : Dacii și Romanii – Herculane
 excursie La pas prin București
 Fiesta – Haloween
Toader Rodica
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 reciclare
 plantare de pomi în curtea şcolii
 excursie la Bucureşti
 excursie la Iaşi
 ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”
 Sfinţirea Şcolii şi expoziţie de creaţii şi desene personale ale elevilor – “Sfinții Îngeri
Mihail și Gavriil”, pentru cinstirea Sfinţilor Îngeri Mihail şi Gavriil, patronii spirituali
ai şcolii
 Concursul de icoane din Duminica Ortodoxiei realizat în colaborare cu biserica parohială
”Sf. Grigorie Teologul”
 spovedirea și împărtășirea elevilor în perioada Postului Crăciunului și a Postului Paștelui
la Biserica Sf. Grigorie Teologul
 „Expoziție de icoane și desene” - de Sfântul Nicolae
 „Expoziție de icoane cu Sfântul Apostol Andrei”
 vizită la Grădina Botanică
 „Din materiale reciclabile” - expoziție de Crăciun
Nicoară Aurica
 Săptamâna legumelor şi fructelor donate
 Junior Achievement
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 activitate extraşcolară "Noaptea Cercetătorilor" Galaţi- Universitatea Dunărea de Jos,
Galaţi
 activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei-Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu"
 activitate cu ocazia Săptămânii Prevenirii Criminalităţii- IPJ Galaţi
 Programul Școlar furnizat de Colgate-Palmolive (România)

Cojocaru Lucica
 Săptamâna legumelor şi fructelor donate
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 excursie la Brăila cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei
 activitate extraşcolară "Noaptea Cercetătorilor" Galaţi- Universitatea Dunărea de Jos,
Galaţi
 activitate culturală: expoziţie de felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizate în limba
germană de către elevii Şc. Gimn. „Mihail Sadoveanu” la Filiala Nr. 1 “Costache
Negri” Biblioteca Municipală pentru copii
 program artistic în cadrul spectacolului “Împreună de Crăciun”
 realizarea panoului “Republica Federală Germania”- Expoziţie de felicitări: Sărbătorile
de iarnă
 activitate culturală: expoziţie de felicitări cu ocazia sărbătorilor de primăvară, la Filiala
Nr. 1 “Costache Negri” Biblioteca Municipală pentru copii
 tabără la Deva
 tabără la Nordlingen, Germania
Budurcă Măgduța
 Săptamâna legumelor şi fructelor donate
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 excursie la Brăila
 Organizarea şi desfăşurarea „Concursului de cultură generală - istorie şi geografie”
 Excursie la Brăila
 „Ziua Mondială a Educației”– vizionare film
 ”Grădina noastră” – acțiune de ecologizare a spațiului verde din fața școlii
Crișan Maria
 Săptamâna legumelor şi fructelor donate
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 iniţierea proiectului educaţional ,,Ce nu-mi e de folos mie ţi-ar putea folosi ţie”, parteneri
V.A.Urechia Galaţi şi Liceul “Mircea Eliade” Galaţi
 expoziție școlară „Ornamente de Crăciun”

Gavril Daniela
 iniţierea proiectului educaţional ,,Ce nu-mi e de folos mie ţi-ar putea folosi ţie”, parteneri
V.A.Urechia Galaţi şi Liceul “Mircea Eliade”Galaţi
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 expoziție școlară „Ornamente de Crăciun”
 „Împreună pentru educație”, în cadrul Campaniei Globale pentru Educație
Căldăraru Niculae
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
Mereuță Cezara
 "Tradiţii şi Obiceiuri la Români"
 formarea trupei de majorete a şcolii
 activitate extraşcolară "Noaptea Cercetătorilor" Galaţi- Universitatea Dunărea de Jos,
Galaţi
 program artistic în cadrul spectacolului “Împreună de Crăciun”
 activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei-Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu"
 activitate cu ocazia Zilei Şcolii
 activitate cu ocazia Săptămânii Prevenirii Criminalităţii- IPJ Galaţi
 acţiune de donare de legume şi fructe în cadrul “Săptămâna legumelor şi fructelor
donate” – activitate din “Strategia naţională de acţiune comunitară”
 activitate culturală: expoziţie de felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la Filiala Nr. 1
“Costache Negri” Biblioteca Municipală pentru copii .
Vasile Săndița
 Săptamâna legumelor şi fructelor donate
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 “Noi suntem cei mai buni” , activităţi sportive de Ziua şcolii
 Ziua sportului şcolar
 Campionat fotbal primar
 Campionat fotbal gimnaziu
 ”Crosul mărţişorului”
 ”Tetratlon”
 ”Cel mai rapid”

Popica Marius
 Organizarea şi desfăşurarea „Concursului de cultură generală - istorie şi geografie”
 ”Impactul Holocaustului”
 Excursie – „Pe meleaguri dobrogene”
Brînzan Gina
 ”Impactul Holocaustului”
 ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”
 „Împreună de Crăciun”
 „Programul școlar Colgate”
 „The Hour of Code”
 „Noaptea cercetătorilor europeni”
 În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala”Constantin Pufan” Galați
 ”De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
 „Caravana zâmbetelor”
 „Cu bastonul prin Galatz”
 „Extemporal la incluziune„
 „Împreună pentru educație”
Tuluș Geanina
 Sfinţirea Şcolii şi expoziţie de creaţii şi desene personale ale elevilor – “Sfinții Îngeri
Mihail și Gavriil”, pentru cinstirea Sfinţilor Îngeri Mihail şi Gavriil, patronii spirituali ai şcolii
 „Ziua Mondială a Educației”– vizionare film la Cinematograful ”Prof. Ioan Manole”
 Participarea la hramul bisericii ”Sf. Grigorie Teologul”
 excursie tematică la București
 expoziție ”Brăduleț, brăduț drăguț”
 Organizarea concursului local de religie ”Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României şi al oraşului Galaţi
 excursie – „Pe meleaguri dobrogene”
 participarea la hramul bisericii ”Sf. Grigorie Teologul”
 Expoziție ”Brăduleț, brăduț drăguț” ”
 Expoziția ”Icoana- fereastră spre cer”
 Concursul de icoane din Duminica Ortodoxiei
 spovedirea și împărtășirea elevilor în perioada Postului Crăciunului și a Postului Paștelui
la Biserica Sf. Grigorie Teologul
 ”Grădina noastră” – acțiune de ecologizare a spațiului verde din fața școlii

Florea Ionela
 Acţiunea Comunitară -Strategia Naţională de Acţiune Comunitară -Sapatamana
legumelor si fructelor în parteneriat cu Fundatia ”Zambet de copil”
 Proiect educativ-umanitar,,Ajută un copil să crească sănătos!,, colectare de rechizite şi
obiecte de uz personal Partener ASMA și școli din județul Galați
 Vizionarea spectacolului Cenușăreasa- Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi în cadrul
Festivalului „Gulliver”-2016
 Excursie tematica la Bucureşti ,Excursie scolara educationala- Casa Experimentelor
Bucuresti si lectia de istorie la Palatul Parlamentului
 Vizionarea spectacolului pentru copii ,,Fram,, desfășurat la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galați
 În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară
 Eroii dinților sănătoși din cadrul Programului școlar COLGATE
 Excursie tematica la Sâmbăta de Jos, Prislop, Castelul Huniazilor, Alba Iulia
 Participare la editia a XI-a a evenimentului “Noaptea Cercetatorilor Europeni” organizat
de Universitatea Dunarea de Jos Galati- octombrie 2016
 Tabără şcolară la Azuga
 Participare la evenimentul cultural „Noaptea muzeelor”la Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi
Radu Mihaela
 Acţiunea Comunitară -Strategia Naţională de Acţiune Comunitară -Sapatamana
legumelor si fructelor în parteneriat cu Fundatia ”Zambet de copil”
 Proiect educativ-umanitar,,Ajută un copil să crească sănătos!,, colectare de rechizite şi
obiecte de uz personal Partener ASMA și școli din județul Galați
 Vizionarea spectacolului Cenușăreasa- Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi în cadrul
Festivalului „Gulliver”-2016
 Excursie tematica la Bucureşti ,Excursie scolara educationala- Casa Experimentelor
Bucuresti si lectia de istorie la Palatul Parlamentului
 Vizionarea spectacolului pentru copii ,,Fram,, desfășurat la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galați
 În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară , decembrie 2015
 Participare la editia a XI-a a evenimentului “Noaptea Cercetatorilor Europeni” organizat
de Universitatea Dunarea de Jos Galati- octombrie 2016
 Colinda Colinda!- Activitate desfasurata la ISJ Galati si Primaria Smardan- Traditii
romanesti si dans popular
 Eroii dinților sănătoși din cadrul Programului școlar COLGATE
 Excursie tematică la Oglinzi-Neamţ
 Tabără şcolară în Maramureş
 ,,Zilele cărţii, activităţi desfăşurate la biblioteca V.A.Urechia Galaţi
 Participare la evenimentul cultural „Noaptea muzeelor”la Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi
 Participare la Carnavalul cărţii pentru copii la biblioteca V.A.Urechia Galati

Tirim Rodica
 Acţiunea Comunitară -Strategia Naţională de Acţiune Comunitară -Sapatamana
legumelor si fructelor în parteneriat cu Fundatia ”Zambet de copil”
 Proiect educativ-umanitar,,Ajută un copil să crească sănătos!,, colectare de rechizite şi
obiecte de uz personal Partener ASMA și școli din județul Galați
 Vizionarea spectacolului Cenușăreasa- Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi în cadrul
Festivalului „Gulliver”-2016
 Excursie tematica la Bucureşti ,Excursie scolara educationala- Casa Experimentelor
Bucuresti si lectia de istorie la Palatul Parlamentului
 Vizionarea spectacolului pentru copii ,,Fram,, desfășurat la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galați
 În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară , decembrie 2015
 Eroii dinților sănătoși din cadrul Programului școlar COLGATE
 -Participare la editia a XI-a a evenimentului “Noaptea Cercetatorilor Europeni” organizat
de Universitatea Dunarea de Jos Galati- octombrie 2016
 Excursie tematică la Oglinzi-Neamţ
 Tabără şcolară în Maramureş
 ,,Zilele cărţii, activităţi desfăşurate la biblioteca V.A.Urechia Galaţi
 Participare la evenimentul cultural „Noaptea muzeelor”la Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi
 Participare la Carnavalul cărţii pentru copii la biblioteca V.A.Urechia Galati
Harabagiu Marcela
 Acţiunea Comunitară -Strategia Naţională de Acţiune Comunitară -Sapatamana
legumelor si fructelor în parteneriat cu Fundatia ”Zambet de copil”
 Proiect educativ-umanitar,,Ajută un copil să crească sănătos!,, colectare de rechizite şi
obiecte de uz personal Partener ASMA și școli din județul Galați
 Școala prietenoasă cu natura
 Vizionarea spectacolului Cenușăreasa- Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi în cadrul
Festivalului „Gulliver”-2016
 Cartea- factor esențial în educație- 5 Octombrie
 Mihail Sadoveanu - personalitate marcantă a neamului românesc
 Noi suntem români – activitate dedicată Zilei de 1 Decembrie
 Crăciunul la români- Obiceiuri de iarnă şi colinde
 Eminescu - poet nepereche
 Hai să dăm mână cu mână- Activitate dedicată Unirii din 1859
 Ion Luca Caragiale-125 de ani de la naștere
 Excursie tematica la Bucureşti ,Excursie scolara educationala- Casa Experimentelor
Bucuresti si lectia de istorie la Palatul Parlamentului
 Vizionarea spectacolului pentru copii ,,Fram,, desfășurat la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galați
 În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară , decembrie 2015
 Eroii dinților sănătoși din cadrul Programului școlar COLGATE

 Participare la editia a XI-a a evenimentului “Noaptea Cercetatorilor Europeni” organizat
de Universitatea Dunarea de Jos Galati- octombrie 2016
 Participare la evenimentul cultural „Noaptea muzeelor”la Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi
 Participare la Saptamana donarii fructelor si legumelor
Voinea Georgeta
 Dezbaterea „Sat versus oraş”
 Atelier de creaţie: „Fructele – alimente valoroase”
 Vizită la Expoziţia“Regina toamnei - crizantema”
Cioară Liliana
 expoziție „Practică și ingeniozitate în spiritul Crăciunului”
Scarlat Jane-Mary
 ”Dăruim de Crăciun”-proiect umanitar cu Școala”Constantin Pufan” Galați
 ”Din inimă pentru inimă”-proiect umanitar cu CJRAE Galați
 proiect umanitar APCA Galați
Manolache Maria
 ,,Astăzi un puiet, mâine un părculeț”
 ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate”; Asociația Zâmbet de Copil
 ,,Natura prietenoasă”
 Lecții de igienă orală în platforma educațională a Programului Școlar, Colgate-Palmolive
 vizionarea spectacolului ,,Fram, ursul polar”
 excursie –București - ,,Casa Experimentelor”
 ,,De Crăciun, la Carrefour, desenează trolii tăi preferați”
 Concurs de pictură pe dovleci uriași - Shopping City Galați
 ,,Copăcelul ce mă reprezintă”- plantare de copăcei în parcul școlii
 ,,Hai să-ntindem hora mare!”- Unirea Principatelor
 Nu vreau să fiu bolnav
 Ecologiștii în acțiune
 Pe urmele marelui povestitor ,,Mihail Sadoveanu
 concursuri de desene,,Culorile toamnei”
 Proiectul educational „Dor de Eminescu” –
 Împreună de Crăciun” – spectacol
 ,,Prințesa din pădurea adormită”
 ,,Mica Sirenă”
 ,,Toamna”-concurs de desene
 ,,Lumea poveștilor”-participare la carnaval
 ,,Uite, vine Moș Crăciun”-obiceiuri strămoșești
 ,,Suntem copiii Europei”-realizare de stegulețe ale țărilor UE
 ,,1 Iunie, Ziua mea și a ta”- jocuri distractive
 ,,Ziua Pământului”- activitate practică în parc

Țelinoiu Marieta
 ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate”; Asociația Zâmbet de Copil
 ,,Natura inspiră și dăruiește”
 Lecții de igienă orală în platforma educațională a Programului Școlar, Colgate-Palmolive;
 vizionarea spectacolului ,,Fram, ursul polar”
 excursie –București - ,,Casa Experimentelor”
 Concurs de pictură pe dovleci uriași - Shopping City Galați
 ,,Copăcelul ce mă reprezintă”- plantare de copăcei în parcul școlii
 ,,Hai să-ntindem hora mare!”- Unirea Principatelor
 Nu vreau să fiu bolnav
 Ecologiștii în acțiune
 Pe urmele marelui povestitor ,,Mihail Sadoveanu
 concursuri de desene,,Culorile toamnei”
 ,,De Crăciun, la Carrefour, desenează trolii tăi preferați”
 Proiectul educational „Dor de Eminescu”
 Împreună de Crăciun” – spectacol
 ,,Prințesa din pădurea adormită”
 ,,Mica Sirenă”
 ,,Toamna”-concurs de desene
 ,,Lumea poveștilor”-participare la carnaval
 ,,Uite, vine Moș Crăciun”-obiceiuri strămoșești
 ,,Suntem copiii Europei”-realizare de stegulețe ale țărilor UE
 ,,1 Iunie, Ziua mea și a ta”- jocuri distractive
 ,,Ziua Pământului”- activitate practică în parc
Sava Dorina
 Erasmus+ - expozitie tematica ,,În armonie cu natura”ASMA, SOR
 ,,1Decembrie – Punte pentru generatii”
 ,,Strategia nationala de actiune comunitara”-,,Saptamana legumelor si fructelor donate”
 Program Scolar Colgate - ,,Lectia de igiena orala corecta si igiena corecta a mainilor”
 Program scolar ,,Sa invatam despre animale”
 ,,O sansa pentru fiecare” -voluntariat
 ,,Fii pregatit” –AGGR
 vizionarea spectacolului ,,Fram, ursul polar”
 excursie –București - ,,Casa Experimentelor”
 ,,De Crăciun, la Carrefour, desenează trolii tăi preferați”
 Concurs de pictură pe dovleci uriași - Shopping City Galați
 ,,Copăcelul ce mă reprezintă”- plantare de copăcei în parcul școlii
 ,,Hai să-ntindem hora mare!”- Unirea Principatelor
 Nu vreau să fiu bolnav
 Ecologiștii în acțiune
 Pe urmele marelui povestitor ,,Mihail Sadoveanu
 concursuri de desene,,Culorile toamnei”










,,Prințesa din pădurea adormită”
,,Mica Sirenă”
,,Toamna”-concurs de desene
,,Lumea poveștilor”-participare la carnaval
,,Uite, vine Moș Crăciun”-obiceiuri strămoșești
,,Suntem copiii Europei”-realizare de stegulețe ale țărilor UE
,,1 Iunie, Ziua mea și a ta”- jocuri distractive
,,Ziua Pământului”- activitate practică în parc

Pintilie Carmen
 Lecții de igienă orală în platforma educațională a Programului Școlar, Colgate-Palmolive
 vizionarea spectacolului ,,Fram, ursul polar”
 excursie –București - ,,Casa Experimentelor”
 ,,De Crăciun, la Carrefour, desenează trolii tăi preferați”
 Concurs de pictură pe dovleci uriași - Shopping City Galați
 ,,Copăcelul ce mă reprezintă”- plantare de copăcei în parcul școlii
 ,,Hai să-ntindem hora mare!”- Unirea Principatelor
 Nu vreau să fiu bolnav
 Ecologiștii în acțiune
 Pe urmele marelui povestitor ,,Mihail Sadoveanu
 concursuri de desene,,Culorile toamnei”
 ,,Prințesa din pădurea adormită”
 ,,Mica Sirenă”
 ,,Toamna”-concurs de desene
 ,,Lumea poveștilor”-participare la carnaval
 ,,Uite, vine Moș Crăciun”-obiceiuri strămoșești
 ,,Suntem copiii Europei”-realizare de stegulețe ale țărilor UE
 ,,1 Iunie, Ziua mea și a ta”- jocuri distractive
 ,,Ziua Pământului”- activitate practică în parc
Toboșaru Gheorghe
 “Noi suntem cei mai buni” , activităţi sportive de Ziua şcolii
 Campionat fotbal gimnaziu
 Campionat handbal gimnaziu fete
Patriche Diana
 Ziua sportului şcolar
 Campionat fotbal primar
 ”Crosul mărţişorului”
 ”Tetratlon”
 ”Cel mai rapid”
Șorcaru Nicoleta
 “Expoziţie Crăciun”
 ”Expoziţie de Paşti”

Ionescu Aurelia
 Excursie la București
 Spectacol de teatru,,Fram,ursul polar,,de la .Casa de Cultură a Sindicatelor Galați
 Activitate de voluntariat-donare de legume și fructe în cadrul ,,Săptămânii legumelor și
fructelor donate” inclusă în ,,Strategia națăonală de acțiune comunitară” către Asociația ,,Zâmbet
de copil”
 Reciclarea deșeurilor –activitate desfășurată în incinta școlii
 Spectacol de teatru ,,Cenușăreasa , Teatrul Dramatic Galați
 ,,Culorile toamnei”activități de tip șezătoare ,confecționare de jucării și decoruri cu
materiale din natură
 ,,Chipul învățătorului meu,,-concurs de desene,activități educative
 ,,Iarna –anotimpul bucuriilor”-activitate literar-artistică prilejuită de apropierea
sărbătorilor de iarnă
 ,,Sunt mândru că sunt român!”-program cultural-artistic dedicat zilei de 1 Decembrie
 ,,Împreună de Crăciun!,,-spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă
 ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”- activitate literar-artistică
 ,,Locuri de joacă”-jocul în siguranță-expoziție cu lucrări plastice
 ,,Cum ne comportăm la școală pentru a fi în siguranță?”-activități tip dezbatere
 Campania umanitară – De la inimă la inimă dăruiește bucurie copiilor – în parteneriat cu
CJRAE Galați în cadrul SNAC
 Campanie umanitară – Dăruim de Crăciun – în parteneriat cu Școala Gimnazială
Constantin Pufan
 Campanie umanitară - Școala ta e bucuria mea în parteneriat cu APCA Galați
 „Ziua Mondială a Educaţiei”
 „Sărbătorim de ziua şcolii”
 „1Decembrie,Ziua Naţională a României”
 „Creştini, Crăciunul a sosit”
 „Copiii, nu vă jucaţi cu focul!”
 ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”
 Activitate aplicativă Din suflet pentru mama în cadrul Simpozionului Național Cei șapte
ani de acasă
 „Cum reacţionăm în caz de cutremur?
 ,,Rolul şcolii în formarea şi educarea copiilor”
 Siguranța pe internet - dezbatere cu reprezentant al IPJ Galați
 „Violenţa -cauze şi modalităţi de combatere
 ,,Cum ne hrănim sănătos?”
 Proiect Colgate – Doctorul Măseluța și Supereroii dinților sănătoși
 Tabără școlară la Baia Sprie
 Excursii școlare la Buzău și București
Niță Eliza
 Excursie la București

 Spectacol de teatru,,Fram,ursul polar,,de la .Casa de Cultură a Sindicatelor Galați
 Activitate de voluntariat-donare de legume și fructe în cadrul ,,Săptămânii legumelor și
fructelor donate” inclusă în ,,Strategia națăonală de acțiune comunitară” către Asociația ,,Zâmbet
de copil”
 Reciclarea deșeurilor –activitate desfășurată în incinta școlii
 Spectacol de teatru ,,Cenușăreasa , Teatrul Dramatic Galați
 ,,Culorile toamnei”activități de tip șezătoare ,confecționare de jucării și decoruri cu
materiale din natură
 ,,Chipul învățătorului meu,,-concurs de desene,activități educative
 ,,Educația-o șansă pentru viitor,,-recital de muzică și poezie dedicat dascălilor
 ,,Iarna –anotimpul bucuriilor”-activitate literar-artistică prilejuită de apropierea
sărbătorilor de iarnă
 ,,Sunt mândru că sunt român!”-program cultural-artistic dedicat zilei de 1 Decembrie
 ,,Împreună de Crăciun!,,-spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă
 ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”- activitate literar-artistică
 ,,Locuri de joacă”-jocul în siguranță-expoziție cu lucrări plastice
 ,,Cum ne comportăm la școală pentru a fi în siguranță?”-activități tip dezbatere
 Campania umanitară – De la inimă la inimă dăruiește bucurie copiilor – în parteneriat cu
CJRAE Galați în cadrul SNAC
 Campanie umanitară – Dăruim de Crăciun – în parteneriat cu Școala Gimnazială
Constantin Pufan
 „Ziua Mondială a Educaţiei”
 „Sărbătorim de ziua şcolii”
 „1Decembrie,Ziua Naţională a României”
 „Creştini, Crăciunul a sosit”- serbare
 „Copiii, nu vă jucaţi cu focul!”
 „Cum reacţionăm în caz de cutremur?
 ,,Rolul şcolii în formarea şi educarea copiilor”
 „Violenţa -cauze şi modalităţi de combatere
 ,,Cum ne hrănim sănătos?”
 Proiect Colgate – Doctorul Măseluța și Supereroii dinților sănătoși
 Excursii școlare la Buzău și București;
Buliga Iozefina
 Excursie la București
 Spectacol de teatru,,Fram,ursul polar,,de la .Casa de Cultură a Sindicatelor Galați
 Activitate de voluntariat-donare de legume și fructe în cadrul ,,Săptămânii legumelor și
fructelor donate” inclusă în ,,Strategia națăonală de acțiune comunitară” către Asociația ,,Zâmbet
de copil”
 Reciclarea deșeurilor –activitate desfășurată în incinta școlii
 Spectacol de teatru ,,Cenușăreasa , Teatrul Dramatic Galați
 ,,Culorile toamnei”activități de tip șezătoare ,confecționare de jucării și decoruri cu
materiale din natură
 ,,Chipul învățătorului meu,,-concurs de desene,activități educative

 ,,Școala-a doua casă,,-vizită la Grădina Botanică,expoziție de desene
 ,,Iarna –anotimpul bucuriilor”-activitate literar-artistică prilejuită de apropierea
sărbătorilor de iarnă
 ,,Sunt mândru că sunt român!”-program cultural-artistic dedicat zilei de 1 Decembrie
 ,,Împreună de Crăciun!,,-spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă
 ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”- activitate literar-artistică
 ,,Locuri de joacă”-jocul în siguranță-expoziție cu lucrări plastice
 „Copiii, nu vă jucaţi cu focul!”
 ,,Cum ne comportăm la școală pentru a fi în siguranță?”-activități tip dezbatere
 Campania umanitară – De la inimă la inimă dăruiește bucurie copiilor – în parteneriat cu
CJRAE Galați în cadrul SNAC
 Campanie umanitară – Dăruim de Crăciun – în parteneriat cu Școala Gimnazială
Constantin Pufan
 Campanie umanitară - Școala ta e bucuria mea în parteneriat cu APCA Galați
 „Ziua Mondială a Educaţiei”,
 „Sărbătorim de ziua şcolii”,
 „1Decembrie,Ziua Naţională a României”
 „Creştini, Crăciunul a sosit”- serbare
 „Copiii, nu vă jucaţi cu focul!”
 ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”
 Activitate aplicativă Din suflet pentru mama în cadrul Simpozionului Național Cei șapte
ani de acasă
 „Cum reacţionăm în caz de cutremur?
 ,,Rolul şcolii în formarea şi educarea copiilor”
 Siguranța pe internet - dezbatere cu reprezentant al IPJ Galați
 „Violenţa -cauze şi modalităţi de combatere
 ,,Cum ne hrănim sănătos?”
 Proiect Colgate – Doctorul Măseluța și Supereroii dinților sănătoși
 Tabără școlară la Baia Sprie
 Excursii școlare la Buzău și București;
Secrieru Mihaela
 Voluntar în cadrul proiectului - ,,Împreună facem lucruri bune”
Angheluță Nicoleta
 Vizionare spectacol ,,Cenuşǎreasa’’-Teatrul Dramatic
 Acțiune de voluntariat/voluntar CruceaRoşie-activitate de educatie pentru sǎnǎtate în
domeniul igienei orale;
 Acțiune de donare de legume şi fructe inclusǎ în SNAC;
 Excursie Buzău
Roșu Daniela
 Donare de legume şi fructe în cadrul “Săptămâna legumelor şi a fructelor”;
 Excursie la București;

 Activitate „5 OCTOMBRIE ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI”
 Activitate „EMINESCU- LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI”
 Activitatea „Colgate”- promovarea obiceiurilor corecte de igiena orală și corporală.
 Vizionarea spectacolului „Cenusăreasa” la Teatrul Dramatic;
 Expoziţie de lucrări plastice „Magia Crăciunului”
 Excursie la Bușteni;
 Excursie la Buzău;
 Vizionarea spectacolului „Frumoasa din pădurea adormită” la Teatrul Muzical „Nae
Leonard”;
 Expoziţie de lucrări plastice „ Paștele la români”
Matei Săndina
 Excursie București;
 Spectacol Teatrul Dramatic;
 Activitate în colaborare cu biblioteca ”În căutarea profesorului ideal”;
 Activitate Hallowen;
 Serbarea școlii ”Împreună de Crăciun”;
 Activatate ”Crăciunul- Sărbătoarea bucuriei”
 Activitate de voluntariat în cadrul proiectului ”Ajută un copil să crească sănătos!”
 „Saptamana legumelor si fructelor”- SNAC;
 Participare la programul școlar Colgate;
 ”Să facem o bucurie unui copil special”, activitate desfășurată în colaborare cu Școala
Specială ”Emil Gârleanu”;
 Excursie la Buzău;
 Încondeierea ouălor-activitate de Paști;
 Activități în colaborare cu biblioteca ”V.A.Urechia”;
 Vizită la Muzeul de Științe ale Naturii ”Răsvan Angheluță”, Galați;
Gheorghiu Alina
 Indicatoarele rutiere- prietenele celor care le respectă”- dezbatere,invitat agent Poliția
Rutieră Galați, Toderașc Dan;
 ”Iarna – anotimpul bucuriilor”- recitări, cântece, teatru;
 Sunt mândru că sunt român”- confecționare stegulețe; ”Crăciunul- bucuria copiilor”serbare, elevi și părinți.
 ”Bun rămas, abecedar!”- serbare, elevi și părinți
 ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”
Boza Ionel
 ”Carnavalul toamnei” ;
 ”Vin colindătorii, cum veneau odată”;
Cristian Gabriela
 Excursie în natură-colectare materiale din natură;







Concurs,,Culorile toamnei”;
,,Decembrie –Ziua națională a României”-concurs de creații plastice;
,,Creștini ,Crăciunul a sosit!”-serbare, elevi și părinți
”Bun rămas, abecedar!”- serbare, elevi și părinți
”Săptămâna fructelor și legumelor donate”




Vîrtosu Constanța
Voluntariat în cadrul campaniei ,,O șansă pentru fiecare”, în parteneriat cu Fundaţia
Familia, Galaţi;
Activitate extracurriculară, Bucuriile iernii, în parteneriat cu biblioteca şcolară;
Activități educative ocazionate de diverse evenimente: 5 octombrie, ziua şcolii,
Crăciunul, 15 ianuarie
”Bun rămas, abecedar!”- serbare, elevi și părinți
”Săptămâna fructelor și legumelor donate”






Popa Roxana
 activități extracurriculare la nivelul școlii în cadrul programului “Şcoala Altfel”.
Caraman Aura
 expoziţie organizată în şcoală cu lucrările realizate de elevii claselor V-VIII cu ocazia
Zilei Francofoniei.

