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LUNI, 6 MARTIE 2017 

 
 

CLS. 

 

INTERVAL 

ORAR 

 

ACTIVITATEA 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 

RESPONSA 

BILI 

 

 

 

 

 

 

V 

 

8-11 

LECTURĂ 
BILINGVĂ 

-lectura unor texte 

scurte, ghicitori, citate 

în limba română și 

limba enegleză 

-activitate culturală 

-lărgirea și completarea orizontului de cultură, 

-stârnirea interesului pentru lectură, 

- promovarea lecturii, 

- dezvoltarea vocabularului și a potențialului 

creator al elevilor 

Prof. Ciocârlan 

Corina 

 

11-13 UN POM, O VIAȚĂ 

-activităţi de 

ecologizare a spaţiului 

de curtea şcolii, a 

parcului din centrul 

comunei 

-formarea unei atitudini ecologice responsabile, 

-antrenarea elevilor în ingrijirea spaţiului verde, 

-cunoaşterea regulilor de protecţie a mediului, 

-sesizarea importanţei mediului natural în viaţa 

omului, înţelegând necesitatea protejării lui, 

-manifestarea unui spirit colegialitate 

Prof. Ciocârlan 

Corina 

 

 

 

VI 

8-11 MICUL BUCĂTAR 
 

atelier gastronomic 
 

realizarea unui meniu pe echipe 

-concurs de prepare / gătire 

-aranjarea unei mese într-un mod 

corespunzător, 

- însușirea bunelor maniere în timpul gătirii și 

servirii.  

- interacțiunea profesor-elev, elev-elev, 

profesor-profesor. 

Prof. diriginte 

Grozea Cristina 

 

11-13 SĂ PLANTĂM O 
FLOARE! 

 

activitate ecologică 

- dezvoltarea spiritului ecologic 

-dezvoltarea respectului și a prețuirii în raport 

cu mediul înconjurător 

-realizarea de elemente în scopul decorării 

clasei și a  școlii 

Prof. diriginte 

Grozea Cristina 

 

VII/

VIII 

8-13 Job Shadow day  
 vizita la locul de 

munca al parintilor 

 

-activităti pentru dezvoltare personala si pentru 

orientare profesionala- vizita la locul de munca 

al parintilor 

 

Prof. diriginte 

Mihalache 

Gabriela 
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MARȚI, 7 MARTIE 2017 
 

CLS. 

 

INTERVAL ORAR 

 

ACTIVITATEA 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 

RESPONSA 

BILI 

 

 

 

 

 

 

V 

 

8-10 

CURIOZITĂȚI DIN LUMEA 
PLANTELOR 
atelier de lucru 

- realizarea de picturi, desene Prof. 

Draghia 

Carmen 

10-11,30 ATELIER DE OBIECTE 
SPECIFICE LUNII MARTIE 
 - atelier de creație 

-dezvoltarea abilitatilor practice, dar si al spiritului 

ecologic, -dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de 

comunicare, -confectionarea unor elemente 

decorative in scopul decorarii clasei si pentru a fi 

oferite mamicilor 

Prof.  

Ciocârlan 

Corina 

 

11,30-13 SĂ CREȘTEM FRUMOS - 
ȘTAFETE ȘI JOCURI 

SPORTIVE 
- activitate educativă, sportivă 

- formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii; - cunoaşterea organismului 

uman şi a normelor de comportament pentru 

asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală 

şi colectivă; 

-dezvoltarea abilităților de întrecere și competiție 

Prof. 

Ivan Ionel 

Prof.  

Toderașcu 

Călin 

 

VI 

8-10 

 

 

MICII ECOLOGIȘTI 
activitate ecologică 

- colaborarea la eficientizarea activităţii; 

-realizarea de creaţii pe teme de ecologie; 
Prof. 

Draghia 

Carmen 

 

10-13 

 

ATELIER DE OBIECTE 
SPECIFICE LUNII MARTIE 

 
- atelier de creație 

-dezvoltarea abilitatilor practice, dar si al spiritului 

ecologic 

-dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de 

comunicare 

-confectionarea unor elemente decorative in scopul 

decorarii clasei si pentru a fi 

oferite mamicilor 

Prof diriginte 

Grozea 

Cristina 

 

 

VII 

 

8-10 

 

MĂRȚIȘOARE 
ECOLOGICE, 

FELICITĂRI DE ZIUA 
MAMEI - tehnica Quilling 

ateliere de creație 

-dezvoltarea abilitatilor practice, dar si al spiritului 

ecologic 

-dezvoltarea imaginatiei si a abilitatilor de 

comunicare 

-confectionarea unor elemente decorative in scopul 

decorarii clasei si pentru a fi 

oferite mamicilor 

Prof diriginte 

Mihalache 

Gabriela 

 

10-13 

 

 

CURIOZITĂȚI DESPRE  
CORPUL UMAN 

activitate pedagogică în 

colaborare; 

-dezvoltarea interesului pentru studiul biologiei; 

- îmbinarea utilului cu plăcutul; 

Prof. 

Draghia 

Carmen 

 

VIII 

8-10  CLUB DE LECTURĂ 

activitate culturală 

- lărgirea și completarea orizontului de cultură, 

- stârnirea interesului pentru lectură, 

- promovarea lecturii, 

-dezvoltarea vocabularului și a potențialului creator 

al elevilor 

Prof. 

Ciocârlan 

Corina 

 

10-13 NATURA ÎN LITERATURA 
ROMÂNĂ 

atelier de creaţie 

- stabilirea unei anumite conexiuni între 

cunoştinţele acumulate anterior; 

- crearea de eseuri, poezii despre natură; 

Prof. 

Draghia 

Carmen 

 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI,  

COMUNA SURDILA GRECI, JUDEȚUL BRĂILA 

Nr înreg 58 din 31.01.2017                                                         Aprobat in sedința Consiliului de Administrație  din data de 31.01.2017 
 

Programul ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”-6-10 MARTIE 2017 

Structura : ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI-Nivel gimnazial (clasele V-VIII) 
 

 

MIERCURI, 8 MARTIE 2017 

 
 

CLS. 

 

INTERVAL 

ORAR 

 

ACTIVITATEA 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 

RESPONSA 

BILI 

 

 

 

 

 

 

V 

8-10 HAZARDE NATURALE 
CĂLĂTORII PE 

MAPAMOND 
vizionare documentare 

-să conștientizeze importanța hazardelor naturale; 

-să cunoască principalele  metode de salvare în caz 

de calamitate naturală; 

-îmbogățirea cunoștiințelor de geografie și istorie; 

-stimularea curiozității; 

-lărgirea și completarea orizontului cultural; 

-să-și formeze deprinderi de a selecta informațiile 

utile, practice și  importante vieții; 

 

Prof.  

Andrei  Serbana 

 

Prof. 

Toderașcu Călin 

10-13 SERBARE DE  
8 MARTIE 

 
”Mama, doar mama...” 

 

- dezvoltarea interesului față de tradițiile romanilor 

- cunoașterea de către elevi a însemnătății zilei de 8 

Martie 

- valorificarea sentimentelor elevilor raportate la 

familie și cadre didactice 

Prof. diriginte 

Ciocârlan Corina 

Pr.Bobocea 

Mihai 

Prof. Mihalea 

Steluța 

 

VI 

8-10 

 

 

HAZARDE NATURALE 
CĂLĂTORII PE 

MAPAMOND 
vizionare documentare 

-să conștientizeze importanța hazardelor naturale; 

-să cunoască principalele  metode de salvare în caz 

de calamitate naturală; 

-îmbogățirea cunoștiințelor de geografie și istorie; 

-stimularea curiozității; 

-lărgirea și completarea orizontului cultural; 

-să-și formeze deprinderi de a selecta informațiile 

utile, practice și  importante vieții; 

Prof.  

Andrei  Serbana 

 

Prof. 

Toderașcu Călin 

 

 

10-13 

 

 
SERBARE DE  

8 MARTIE 
 

”Mama, doar mama...” 
 

 
- dezvoltarea interesului față de tradițiile romanilor 

- cunoașterea de către elevi a însemnătății zilei de 8 

Martie 

- valorificarea sentimentelor elevilor raportate la 

familie și cadre didactice 

 

Prof diriginte 

Grozea Cristina 

Pr.Bobocea 

Mihai 

Prof. Mihalea 

Steluța 

 

VII/ 

VIII 

 

 

8-10 

 

 
HAZARDE NATURALE 

CĂLĂTORII PE 
MAPAMOND 

vizionare documentare 

 

-să conștientizeze importanța hazardelor naturale; 

-să cunoască principalele  metode de salvare în caz 

de calamitate naturală; 

-îmbogățirea cunoștiințelor de geografie și istorie; 

-stimularea curiozității; 

-lărgirea și completarea orizontului cultural; 

-să-și formeze deprinderi de a selecta informațiile 

utile, practice și  importante vieții; 

 

Prof.  

Andrei  Serbana 

 

Prof. 

Toderașcu Călin 

10-13 

 

 

SERBARE DE  
8 MARTIE 

 
”Mama, doar mama...” 

 

 dezvoltarea interesului față de tradițiile romanilor 

- cunoașterea de către elevi a însemnătății zilei de 8 

Martie 

- valorificarea sentimentelor elevilor raportate la 

familie și cadre didactice 

Prof diriginte 

Mihalache 

Gabriela 

Pr.Bobocea 

Mihai 

Prof. Mihalea 

Steluța 
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JOI, 9 MARTIE 2017 

 
CLS. INTERVAL 

ORAR 

ACTIVITATEA OBIECTIVE URMĂRITE RESPONSA 

BILI 

 

 

V 

8-11 BUCĂTAR  
ÎN  

CLASA MEA 
          atelier 

gastronomic 

-realizarea unui meniu pe echipe 

-concurs de prepare / gătire 

-aranjarea unei mese într-un mod corespunzător, 

- însușirea bunelor maniere în timpul gătirii și 

servirii.  

- interacțiunea profesor-elev, elev-elev, profesor-

profesor. 

Prof. 

Ciocârlan 

Corina 

 

Prof.  

Vuțino Iulia 

11-13 

 

SĂ CREȘTEM FRUMOS 
- ȘTAFETE ȘI JOCURI 

SPORTIVE 
- activitate educativă, 

sportivă 

- formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii;  

- cunoaşterea organismului uman şi a normelor de 

comportament pentru asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea individuală şi colectivă; 

-dezvoltarea abilităților de întrecere și competiție 

Prof. 

Ivan Ionel 

 

Prof.  

Toderașcu 

Călin 

 

VI 

8-10 

 

 

SĂ NE CUNOAȘTEM 
MAI BINE! 

Prezentarea arborelui 
genealogic 

-activitate culturală 

- cultivarea sentimentului de mândrie prin 

declanșarea de emoții, aprecieri asupra noțiunilor 

de familie și prietenie; 

-perceperea valorilor morale și culturale; 

-valorizarea creativității și a inventivității 

Prof diriginte 

Grozea 

Cristina 

 

10-11 

 

LECTURĂ BILINGVĂ 
-lectura unor texte scurte, 

ghicitori, citate în limba 

română și limba franceză 

-activitate culturală 

-lărgirea și completarea orizontului de cultură, 

-stârnirea interesului pentru lectură, 

- promovarea lecturii, 

- dezvoltarea vocabularului și a potențialului 

creator al elevilor 

 

Prof diriginte 

Grozea 

Cristina 

 

11-13 

 

SĂ CREȘTEM FRUMOS 
- ȘTAFETE ȘI JOCURI 

SPORTIVE 
- activitate educativă, 

sportivă 

 

- formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii;  

- cunoaşterea organismului uman şi a normelor de 

comportament pentru asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea individuală şi colectivă; 

-dezvoltarea abilităților de întrecere și competiție 

Prof. 

Ivan Ionel 

 

Prof.  

Toderașcu 

Călin 

 

VII/ 

VIII 

 

8-13 

 

La ce ne folosește 
MATEMATICA?! 

-stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea 

descoperirilor; 

-evidenţierea importanţei stiintelor exacte în 

dezvoltarea personalităţii 

- popularizarea şi valorificarea unor strategii 

novatoare pentru îndrumarea şi optimizarea 

jocului stiintific în rândul elevilor. 

Prof. 

Mihalache 

Gabriela 
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VINERI, 10 MARTIE 2017 

 
 

CLS. 

 

INTERVAL 

ORAR 

 

ACTIVITATEA 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 

RESPONSA 

BILI 

 

 

V 

8-11 ISTORIA 
ORIZONTULUI 

LOCAL ȘI 
APROPIAT 

-descrierea elementelor,fenomenelor și proceselor 

observate; 

-dezvoltarea gândirii a interesului pentru lărgirea 

culturii generale; 

Prof. Ursache 

Viorica 

Prof.Toderașcu 

Călin  

Prof. Bordei 

Ionica 

11-13 VIZIONARE DE 
FILM / DESENE 

ANIMATE 
 

-vizionare de filme / 

 desene animate 

- perceperea valorilor morale și culturale 

-valorificarea emoțiilor și a spiritului tânăr, 

copilăresc 

-stimularea spiritului de observație al elevilor în 

procesul instructiv-educativ 

Prof. diriginte 

Ciocârlan Corina 

 

 

VI 

8-11 

 

 

ISTORIA 
ORIZONTULUI 

LOCAL ȘI 
APROPIAT 

-descrierea elementelor,fenomenelor și proceselor 

observate; 

-dezvoltarea gândirii a interesului pentru lărgirea 

culturii generale; 

Prof. Ursache 

Viorica 

Prof. Toderașcu 

Călin 

Prof. Bordei 

Ionica 

 

11-13 

 

SĂ DESCOPERIM 
ȘAHUL! 

- activitate educativă 

-relaționarea cu ceilați : exprimarea părerii proprii, 

susținerea ei, acceptarea părerii celorlalți 

-perseverența în căutarea rezolvărilor; 

prof. 

Grozea Cristina 

 

 

VII/ 

VIII 

 

8-13 

 

Job Shadow day  
 vizita la locul de 

munca al parintilor 

 

-activităti pentru dezvoltare personala si pentru 

orientare profesionala- vizita la locul de munca al 

parintilor 

 

Prof. diriginte 

Mihalache 

Gabriela 

 

 

 


