ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
AN ȘCOLAR 2015-2016

 Radu Mihaela
-Excursie tematica la Bucureşti
-Excursie tematică la Tulcea, mai 2016
-Tabără şcolară la Horezu, iulie 2016
-Spectacol - Teatrul Muzical Nae Leonard Galaţi- “Ai carte , ai party”
-Parteneriat cu I.S.U. Galati, mai 2016
-,,Zilele cărţii, activităţi desfăşurate la biblioteca V.A.Urechia Galaţi
-Vizionarea a două spectacole în cadrul Festivalului Gulliver Galaţi
-În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară , decembrie 2015
-Vizitare expoziţie ,, Viaţa în pădure,, la Muzeul de Știinţe ale Naturii Galaţi, mai 2016
-Vizita la Fabrica de confecţii “Cozamin” din Galati
 Tirim Rodica
-Excursie tematica la Bucureşti
-Excursie tematică la Tulcea, mai 2016
-Tabără şcolară la Horezu, iulie 2016
-Spectacol - Teatrul Muzical Nae Leonard Galaţi- “Ai carte , ai party”
-,,Zilele cărţii, activităţi desfăşurate la biblioteca V.A.Urechia Galaţi
-Parteneriat cu I.S.U. Galati, mai 2016
-Vizionarea a două spectacole în cadrul Festivalului Gulliver Galaţi
- Vizitare expoziţie ,, Viaţa în pădure,, la Muzeul de Știinţe ale Naturii Galaţi, mai 2016
 Harabagiu Marcela
-Excursie tematica la Bucureşti
-Excursie tematică la Tulcea, mai 2016
-Spectacol - Teatrul Muzical Nae Leonard Galaţi- “Ai carte , ai party”
-Vizionarea spectacolului pentru copii Masca, desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor
Galați
- În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară , decembrie 2015
-Tabără, Arefu, 9-15 august 2016
 Florea Ionela
-Vizionarea spectacolului pentru copii Masca,
-În aşteparea lui Moş Craciun- serbare şcolară , decembrie 2015
-excursie la Mărășești, Mărăști, Soveja,27 mai 2016
-Tabără, Arefu, 9-15 august 2016

 Niță Eliza
-Excursii școlare la Iași și Bușteni
-Excursii școlare Transfăgărășan, lacul Bâlea, Vidraru, Mănăstirea Curtea de Argeș
-Spectacol de teatru ,,Ai carte, ai party,, de la Teatrul Muzical Galați
-Activitate de voluntariat – donarea de legume si fructe în cadrul Săptămâna legumelor și a
fructelor către Asociația ,, Zâmbet de copil”
-Reciclarea deșeurilor – activitate desfășurată în cadrul Concursului OlimpiadeleK
-„Culorile toamnei”- activităţi de tip şezătoare
-„Locuri de joacă”- jocul în siguranţă-expoziție cu lucrări artistico-plastice
-„Iarna-anotimpul bucuriilor”
-,,Sunt mândru că sunt român!,,
-,,Să-l descoperim pe Eminescu!”
-,,Cum ne comportăm la școală pentru a fi în siguranță”
- „Cum reacţionăm în caz de cutremur?”
-,,Rolul şcolii în formarea şi educarea copiilor”
- „Violenţa -cauze şi modalităţi de combatere”
- ,,Cum ne hrănim sănătos?”
-Spectacol de teatru ,,Nunta gâzelor,, de la Casa de Cultură Galați
-Spectacol de teatru ,,Micul Prinț ,, de la Teatrul Dramatic Galați
-Gașca mea de supereroi – activitate in colaborare cu Selgros
-Școala ideală – activitate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație
-Tabără școlară la Arefu – pensiunea Dracula
 Buliga Iozefina
-Excursii școlare la Iași și Bușteni
-Spectacol de teatru ,,Ai carte, ai party,, de la Teatrul Muzical Galați
-Acțiunea de voluntariat pentru promovarea și implementarea proiectului „Ajută un copil să
crească sănătos!” desfășurat de Asociația Suport Medical Activ, în cadrul spectacolului caritabil
,,Fii și tu Moș Crăciun”
-Activitate de voluntariat – donarea de legume si fructe în cadrul Săptămâna legumelor și a
fructelor către Asociația ,, Zâmbet de copil”
-Reciclarea deșeurilor – activitate desfășurată în cadrul Concursului OlimpiadeleK
-,,Pachețelul sănătos”
-„Iarna-anotimpul bucuriilor”
-,,Sunt mândru că sunt român!,,
-,,Să-l descoperim pe Eminescu!”
-,,Cum ne comportăm la școală pentru a fi în siguranță”
„Cum reacţionăm în caz de cutremur?”
-,,Rolul şcolii în formarea şi educarea copiilor”

-„Violenţa -cauze şi modalităţi de combatere”
-,,Cum ne hrănim sănătos?”
-Spectacol de teatru ,,Nunta gâzelor,, de la Casa de Cultură Galați
-Spectacol de teatru ,,Micul Prinț ,, de la Teatrul Dramatic Galați
-Gașca mea de supereroi – activitate in colaborare cu Selgros
-Școala ideală – activitate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație
-Tabără școlară la Băile Bughea
 Ionescu Aurelia
-Excursii școlare la Iași și Bușteni
-Spectacol de teatru ,,Ai carte, ai party,, de la Teatrul Muzical Galați
-Acțiunea de voluntariat pentru promovarea și implementarea proiectului „Ajută un copil să
crească sănătos!” desfășurat de Asociația Suport Medical Activ, în cadrul spectacolului caritabil ,,Fii
și tu Moș Crăciun”
-,,Sunt și eu copil – joacă-te cu mine” – activitate desfășurată în cadrul proiectului ,,Curier pentru
autism”
-Reciclarea deșeurilor – activitate desfășurată în cadrul Concursului OlimpiadeleK
-,,Dinți curați și sănătoși”
-Sebare Crăciun
-„Iarna-anotimpul bucuriilor”
-,,Cum ne comportăm la școală pentru a fi în siguranță”
-,,Sunt mândru că sunt român!,,
-„Cum reacţionăm în caz de cutremur?”
-,,Rolul şcolii în formarea şi educarea copiilor”
-„Violenţa -cauze şi modalităţi de combatere”
-,,Cum ne hrănim sănătos?”
-Spectacol de teatru ,,Nunta gâzelor,, de la Casa de Cultură Galați
-Spectacol de teatru ,,Micul Prinț ,, de la Teatrul Dramatic Galați
-Gașca mea de supereroi – activitate in colaborare cu Selgros
-Școala ideală – activitate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație
-Tabără școlară la Băile Bughea

Angheluţǎ Nicoleta
-expoziţie tematicǎ dedicatǎ zilei de 1 Decembrie ,,Flori pentru ţara mea’’
-donare de legume şi fructe în cadrul “Săptămâna legumelor şi a fructelor”
-Excursie şcolară Galati-Soveja-Galati
-Vizite la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
-Competiţia naţională ,,Olimpiadele Kaufland''


Roşu Daniela
- proiectul “Ajuta un copil să crească sănătos’’
- donare de legume şi fructe în cadrul “Săptămâna legumelor şi a fructelor”
- vizitarea expoziţiilor şi a Planetariului din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
Galaţi
- proiect educaţional “Mihai Eminescu prin ochi de copil”
- proiect educaţional “Unire-n cuget şi-n simţiri”
- proiectul caritabil „Darul de Craciun” din campania „O șansă pentru fiecare”
- proiectul educațional „Sănătatea începe din farfurie”
- activități în cadrul competiției naționale „Olimpiadele Kaufland”

Toma Claudia
-Vizită la Gradina Botanică
-Urătură „Ursul” în cadrul activității caritabile „Fii și tu Moș Crăciun”, desfășurată la Teatrul
Dramatic „Fani Tardini”
-1 Decembrie –Ziua Naţională a României
-Mihai Eminescu - moment poetic
-„Un fruct, o legumă, un zâmbet" săptămâna fructelor şi a legumelor donate
-vizionarea piesei „Ai carte, ai parte!” la Teatrul Muzical „Nae Leonard”
-Participarea la activităţi de voluntariat “Darul de Craciun” din campania O ŞANSĂ PENTRU
FIECARE
-vizitarea expoziţiilor şi a Planetariului din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
Galaţi
-proiect educaţional “Unire-n cuget şi-n simţiri”
 Manolache Maria
-Excursie la București
-,,Uite, vine Moș Crăciun”
-,,Copăcelul ce mă reprezintă”- Plantare de copăcei în parcul școlii
-,,Hai să-ntindem hora mare!”-Dezbatere pe tema Unirii Principatelor
-,,Respectând igiena, păstrăm sănătatea”
-,,Obiceiuri strămoșești” (spectacol de Crăciun)
-,,Copăcelul ce mă reprezintă”
-„ Vizită la Muzeul de Istorie Galați
-,,Hai să-ntindem hora mare!”
-,,Sunt un bun creștin”
-,,Minte sănătoasă în corp sănătos”(întâlnire cu un cadru medical)
-excursie de o zi la Tulcea
-tabără Horezu

-activitate de voluntariat: „Săptămâna legumelor și fructelor donate” – în colaboare cu Fundația ,,Zâmbet de copil” Galați
-,,Prietenii noștri de la ISU Galați”
-,,Ziua Porților Deschise”, în parteneriat cu grădinițele din cartier
-,,Rămas bun , doamna învățătoare!”

 Pintilie Carmen Valeria
-Concurs de recitări din poeziile lui Eminescu organizat în sala de clasă
-Concurs de colinde organizat la Sala de joaca ,,Dodo,, Teatru muzical’
-Prezentarea unei piese scrisa de V .A .Urechea la Biblioteca Judeteana Galati
-Vizitarea unei expozitii la Muzeul de Istorie
- Participare ca evaluator manuale la Centru de Evaluare și Examinare Bucuresti
- Activitate de voluntariat proiect ”Legume si rechizite”
-Donații de cărți pentru bibloteca unei școli din Tulcea
-Concurs de afișe de ziua mondială a animalelor
-Participare cu program la Ziua Școlii
-Participare la Ziua Porților Deschis Gradinița Pinocchio 24 ianuarie
-Participare la teatru – „Amintiri din copilărie”
-Activitati proiectul Kaufland in clasa piesa de teatru ,,Dumbrava minunata,, și in echipa
,,Gradina școlii mele
- Excursie Bucuresti
-,,Nu vreau să fiu bolnav”
-,,Ecologiṣti în acṭiune”
-,,Pe urmele marelui povestitor Mihail Sadoveanu”
-Am vizionat spectacolul ,,Ai carte ai parte”
-Excursie la Iaṣi
 Ṭelinoiu Marieta
-Concurs de recitări din poeziile lui Eminescu organizat în sala de clasă
-Concurs de colinde organizat la Sala de joaca ,,Dodo,, Teatru muzical’
-Prezentarea unei piese scrisa de V .A .Urechea la Biblioteca Judeteana Galati
-Vizitarea unei expozitii la Muzeul de Istorie
- Activitate de voluntariat proiect ”Legume si rechizite”
-Donații de cărți pentru bibloteca unei școli din Tulcea
-Concurs de afișe de ziua mondială a animalelor
-Participare cu program la Ziua Școlii
-Participare la Ziua Porților Deschis Gradinița Pinocchio 24 ianuarie
-Participare la teatru – „Amintiri din copilărie”

-Activitati proiectul Kaufland in clasa piesa de teatru ,,Dumbrava minunata,, și in echipa
,,Gradina școlii mele
- Excursie Bucuresti
 Ṣonei Titina
-Vizite la muzee, Grădina Zoologică, Grădina Botanică
-Concursuri sportive
- Excursie şcolara la Bucureşti
- Activitate in curtea şcolii “ Un mediu curat, o viaţa sănătoasă “
 Gregoretti Diana
- ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”
- „ Spring Day”
- “Prevenirea traficului de ființe umane”
 Secrieru Mihaela
-Siguranţa pe Internet
- Ora de programare
 Pascariu Claudia
- Carnaval Fiesta-Haloween
-Siguranţa pe Internet
-Orientarea profesională
- Ora de programare
- ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”
 Enea Rodica
- Carnaval Fiesta-Haloween
- Siguranţa pe Internet
- Creativitate şi tradiții
- Ora de programare
- ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”
 Vasile Săndiţa
-“Noi suntem cei mai buni” , activităţi sportive de Ziua şcolii
- Ziua sportului şcolar
- Campionat fotbal – cls. V-VIII
- Campionat fotbal – cls. III, IV
- “Crosul mărţişorului”, cls.III-IV
- “Tetratlon”, concurs, cls. III-IV

- “Cel mai rapid”, concurs de alergare viteză, cls. IIB, IIC
 Căluian Angela
- Ziua sportului şcolar
-“Noi suntem cei mai buni” , activităţi sportive de Ziua şcolii
- Campionat fotbal – cls. III, IV
- “Crosul mărţişorului”, cls.III-IV
- “Tetratlon”, concurs, cls. III-IV
- “Cel mai rapid”, concurs de alergare viteză, cls. IIB, IIC
 Rzig Cătălina
- Campionat fotbal – cls. V-VIII
 Şorcaru Nicoleta
-“Expoziţie Crăciun” – cls. V-VIII
- Expoziţie de desene, cls. V-VIII
 Nicoara Aura
- ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”
- “Salvați copiii”
- activitatea “Educație financiară“
 Brînzan Gina
- Organizarea şi desfăşurarea „Concursului de cultură generală - istorie şi geografie” – clasele a
VIII-a
- ”Holocaustul - o lecție de istorie”
- ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”
- Prezentarea importanței zilei de 9 Mai pentru istoria României și pentru istoria Europei:
“Europa Unită “
- “Salvați copiii”
- “Prevenirea traficului de ființe umane”
- „ Spring Day”
 Budurcă Măgduţa
- Organizarea şi desfăşurarea „Concursului de cultură generală - istorie şi geografie” – clasele a
VIII-a
- ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”
- Organizarea și desfășurarea taberei de iarnă "Club Vila Bran" –
- "Ecologizarea grădinii din jurul școlii"
- "Alimentație sănătoasă"- proiect Kaufland

- Prezentarea importanței zilei de 9 Mai pentru istoria României și pentru istoria Europei:
“Europa Unită “
- Organizarea și desfășurarea excursiei la Brașov
- “Salvați copiii”
- Recondiționarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii prin amenajarea de panouri tematice,
cu tema “Clasa mea e mai frumoasă”
 Popica Marius
- Organizarea şi desfăşurarea „Concursului de cultură generală - istorie şi geografie” – clasele a
VIII-a
- ”Holocaustul - o lecție de istorie”
- Prezentarea importanței zilei de 9 Mai pentru istoria României și pentru istoria Europei:
“Europa Unită “

 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
- Organizarea concursului local de religie ”Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat - ocrotitorul
României şi al oraşului Galaţi „ închinat cinstirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul orașului
Galați
- Spovedirea și împărtășirea elevilor în perioada Postului Crăciunului la Biserica Sf. Grigorie
Teologul
- Expoziție cu titlul ”Copii și îngeri”
- Expoziție de icoane realizate din semințe – ”Ale Tale dintru ale Tale, Doamne!”
- Expoziție de desene realizate de elevii claselor gimnaziale ”Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și ai
tinerilor”
- Activitate ”Rolul preotului în viața mea” - “Duminica Ortodoxiei”- expoziție – concurs de icoane realizate de către elevi
- Spovedirea și împărtășirea elevilor la Biserica Sf. Grigorie Teologul “Să ne apropiem de
Sfintele Paști”
- „Vizită la atelierul meșterului olar Mocanu Marcel”, Braniștea
- „Excursie pe traseul Galați - Bușteni”
 Toader Rodica
- 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
- Organizarea concursului local de religie ”Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României şi al oraşului Galaţi „ închinat cinstirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul
orașului Galați

- Spovedirea și împărtășirea elevilor în perioada Postului Crăciunului la Biserica Sf. Grigorie
Teologul
- Expoziție "Icoane pe sticlă" - Biblioteca V.A.Urechia
- Expoziție "Îngeri și îngerași" - V.A.Urechia
- Expoziție de Crăciun" Peisaje pe sticlă"- V.A.Urechia
- "La colindat" - V.A.Urechia
- "Alimentație sănătoasă"- proiect Kaufland
- " Să reciclăm" - proiect Kaufland
- “Duminica Ortodoxiei”- expoziție – concurs de icoane realizate de către elevi
- Spovedirea și împărtășirea elevilor la Biserica Sf. Grigorie Teologul “Să ne apropiem de
Sfintele Paști”

 Ionaşcu Maria
-expoziţii realizate în cadrul Bibliotecii Judeţene ,, V.A.Urechia” Galaţi-Celula vegetală,
Frumuseţea animalelor acvatice- peştii, sau în cadrul centrului A.R.P.I.A. Galaţi- Mici meşteri
mari( în care au fost prezentate aparate de zbor confecţionate de elevi din diverse materiale)
-activităţi de voluntariat: Olimpiadele Kaufland, voluntar în proiectul umanitar ,,Încondeiaşul”,
ediţia a VI-a 2016, voluntariat în cadrul ,,Săptămânii legumelor şi fructelor donate” inclusă în
,,Strategia naţională de acţiune comunitară”, activitate de voluntariat în cadrul proiectului
interjudeţean ,,Suntem egali oriunde am învăţa”
-activitate spectacol de Halloween
-activitate desfăşurată în cadrul ,,Săptămânii Globale de Acţiune pentru Educaţie” cu tema,,
Finanţaţi viitorul –dreptul la educaţie pentru toţi”
-expoziţii temporare în cadrul laboratorului de biologie sau pe coridorul aferent acestuia(
Neuronul; Celula vegetală; Frumuseţea animalelor acvatice- peştii; Ziua Internaţională a Mării
Negre; Biodecor-artă în spiritul Crăciunului; Reciclăm, nu poluăm etc)
-activitate desfăşurată în cadrul,, Săptămânii legumelor şi fructelor donate”
-,,Să ne cunoaştem oraşul”, panou
-activitate organizată cu ocazia zilei Internaţionale a Mării Negre
- Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
 Liliana Cioară
-Expoziţie - „Proiecte inovative şi invenţii”, atelier de creaţie „Evoluţia aeronauticii”
-Vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
 Crişan Maria
-activitate spectacol de Halloween
-activitate desfăşurată în cadrul,, Săptămânii legumelor şi fructelor donate”

-,,Design Vestimentar”,„ Civilizați în trafic”, „Tradiții” în cadrul concursului național
Olimpiadele Kaufland
-Desfăşurarea cursului aplicativ ,,Team building pentru părinţi şi elevi”
-Expoziții: „Cusături populare românești” –organizată lângă cancelarie, Expoziții la nivelul
claselor: „Ornamente de Crăciun”, ,,Mărţişorul, simbol al primăverii! ”, ,,Produse realizate din
materiale lemnoase şi textile
 Gavril Daniela
-activitate desfăşurată în cadrul,, Săptămânii legumelor şi fructelor donate”
-,,Ecologizăm curtea şcolii”
-vizită la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi
-vizită la Casa Memorială “Cuza Vodă” -vizită la Muzeul “Casa Colecțiilor”
-vizită la Muzeul de Istorie "Paul Păltânea" Galați
 Cojocaru Lucica
- excursie la Berlin cu ocazia deschiderii pieţelor de Crăciun din Germania cu elevi din clasele
gimnaziale
- activitate culturală: “Poezii şi cântece de iarnă în limba germană” în colaborare la Filiala Nr. 1
“Costache Negri”, Biblioteca Municipală pentru copii, cu elevii clasei a III-a C
- activitate culturală: expoziţie de felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizate în limba
germană de către elevii clasei a III-a C la Filiala Nr. 1 “Costache Negri” Biblioteca
Municipala pentru copii
- acţiune de ecologizare a spaţiului verde din curtea şcolii şi din perimetrul acesteia în cadrul
proiectului-concurs “Olimpiadele Kaufland”
- activitate din cadrul proiectului Olimpiadele Kaufland - Creaţii literare
- acţiune de donare de legume şi fructe în cadrul “Săptămâna legumelor şi fructelor donate” –
activitate din “Strategia naţională de acţiune comunitară”
- serbare “Sărbătorile de iarnă în România şi în Germania”
- realizarea panoului “Republica Federală Germania”
- excursii la Brăila în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
- tabără internaţională în Germania cu elevi din clasele gimnaziale
 Mereuţă Cezara
- carnaval şi concurs cu ocazia zilei de Halloween cu elevii claselor 5A, 5B, 5C, 6A, 6C, 8C
- activitate din cadrul programului Olimpiadele Kaufland - Creaţii literare - cu elevii claselor
7C, 6D, 5C
- activitate din cadrul programului Olimpiadele Kaufland - Design vestimentar şi creaţii
vestimentare din materiale reciclabile
- activităţi din Săptămâna altfel: Jocuri interactive, Desene pe asfalt, Jocuri de societate,
Werewolves of Miller’s Hollow

 Popa Alexandra
- carnaval şi concurs cu ocazia zilei de Halloween cu elevii claselor V – VIII
- activitatea “Sărbătoarea Sfântului Andrei “
- activitate cu ocazia Crăciunului: Colinde de Crăciun
- activitatea “Educație financiară“
 Caraman Aura
- activitatea „ Quelles strategies pour la promotion du francais” cu ocazia Zilei Europene a
Limbilor la filiala Galaţi a ARPF (Asociaţia Română a profesorilor de franceză) şi de Biblioteca
Franceză „Eugen Ionesco”
- expoziţii de lucrări cu ocazia Zilei Francofoniei şi a participat cu elevii clasei a VIII-a B la
picnicul poetic „Haikunoi2016” organizat de Muzeul Ştiinţelor Naturii
 Căldăraru Niculae
- piesă de teatru „Mind your language” – Club Clil – „English through acting” Engleza prin
actorie
- activităţi în cadrul clubului de sâmbătă: CLIL=Engleza prin obiecte

