
Școala altfel ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
 

 

Săptămâna 18 –22 aprilie 2016 din semestrul al II-lea este săptămâna dedicată activităților 
extracurriculare și extrașcolare,  cu un orar specific acestui program.Clasele gimnaziale au 

avut o săptămână plină de activități care mai de care mai frumoase și mai interesante. 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
       “SFINȚII VOIEVOZI” 
Str.Atelierului nr.25, sector 1,București  

sfintiivoievozi@gmail.com  

www.scoala1-sfintiivoievozi.ro                        

tel/fax 021.317.99.16; tel 021.312.75.72 

Împreună cu doamnele profesoare Alina 
Maria Lențu, Alina Unguru, Raluca Antonescu, 
Iustina Dragomir și Mihaela Dumitrescu, 
clasele a VI a B, a VII-a C și a VIII-a B au 
făcut un ”puzzle” din cunoștințele primite în 
urma activităților cultural-artistice, de educație 

pentru sănătate și stil de viață sănătos (Micii 
Sanitari), sportive (Campionat de fotbal și 
baschet), de petrecere a timpului liber (vizită în 
Grădina Botanică, jocuri de societate), a unor 
frumoase vizite la Muzeul Național de Geologie. 
 

 În urma acestei săptămâni, elevii au învățat să 
socializeze, să dobândească prin joc autocontrol 
şi stăpânire de sine , au realizat beneficiile 
sportului, au învățat să-și dezvolte simțul estetic 
și imaginația.  

Vizita elevilor claselor a VII-a A, a VIII a A și a 
VIII a B la tipografiile ROMPRINT s-a încheiat 
cu o plimbare prin parc. Elevii au fost însoțiți 
de doamnele profesoare Carmen Panduru, 
Cristina Vasilescu și Iustina Dragomir. 



 

   

Clasa a VII-a A 

 

 Elevii clasa a VII-a A împreună cu                    
doamna  dirigintă Carmen Panduru, au            
participat la un curs de IT  și robotică în ca-
drul TEB Expo 2016.  

 Societatea Studenților în Medicină din 
București (SSMB) ne-a oferit posibilitatea 
derulării unui proiect de educație sanitară, cu 
rol în promovarea unui stil de viață sănătos. 

 Metrorex a promovat și promovează 
programe ce definesc aspecte sociale, precum și 
proiecte culturale și de educație ce asociază 
aspirațiile călătorilor. Pe acest palier s-a reușit 
realizarea unei vizite la Depoul Berceni a            
elevilor, însoțiți de doamna Loana Ioniță în data 
de  19 aprilie 2016.  

Această activitate s-a realizat în colaborare cu 
Asociația Centrul de Creație Tehnică pentru 
Tineret (inventeaza.ro) în vederea organizării 
și implementării activității  
de „Introducere în Robotică, Electronică și IT” 
din cadrul Programului Național „Împreună 
facem Școala Altfel” . 
                    

Și ca să încheiem săptămâna frumos și 
distractiv, un curs de dezvoltare personală în 
aer liber a fost binemeritată.  

Activitatea s-a desfășurat în parcul Izvor, unde 
am practicat jocuri menite să dezvolte 
conceptul de competiție și fairplay. 



                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
ȚARA MOȚILOR 

 
 Proiectul „Incursiune în trecut” le-
a oferit posibilitatea elevilor din clasele a V
-a B, a VI-a A, a VIII-a A să-și exprime 
talentul, creativitatea, aptitudinile în cadrul 
unor activități multiple cu echipe de lucru 
alcătuite din copiii de la alte școli și licee și 
profesori care colaborează și comunică 
deschis în cadrul activităților 
extracurriculare .  

”Toate obiectivele au fost frumoase. M-am înțeles foarte bine cu copii, niște copii minunați care 
aparțin unei școli la fel de minunate ”.   

           Anabella Andronescu,  elevă în clasa a X-a 
la Colegiul Național Ion Neculce,  absolventă a 

Școlii Gimnaziale ”Sfinții Voievozi” 

   
 În timpul excursiei la Albac, județ Alba, elevii , 
coordonați de către doamnele profesoare Violeta 
Udrea, Aurelia Coziol și Mihaela Alina Niță, au   
demonstrat  că  timpul  liber  se  poate  petrece  în  
mod  util  și  frumos, cunoscând  frumusețile  
nebănuite  ale  patriei  noastre  dragi,  admirând  
peisaje  de  o frumusețe  nemaiîntâlnită  pe  aceste  
meleaguri  de țară .  
 Cântecele vesele, peisajele, vizita la Peștera 
Urșilor, aerul magnific din Salina Turda, dar și 
”aerul medieval” i-au făcut pe copii  să uite de 
drumul lung pe care l-au parcurs.  

”Ce mi-a plăcut în această excursie a fost vizita la Salina Turda, dar și legenda frumoasă a 
Castelului Corvinilor și a prizonierilor care au construit-o cu speranța la viață . Am fost 

încântată de peisajele superbe ale Transilvaniei și m-am bucurat de  entuziasmul copiilor, de 
atmosfera caldă si prietenoasa a colectivului clasei a VI-a A si a cadrelor didactice....... ” 

   
Mirela Aciu , părinte 



Colectivul  redacțional: 
 
 

Coordonatori : Iuliana Soare  și  Daniela Voinea 
Redactori : Alina Mihaela Niță și  Rodica Pană 
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Proiectul ”Întâlnire cu scriitori” a ajuns la cel de –al treilea an . 

Azi elevi în clasa a II a, mâine ... chimiști !! 
Elevii clasei a II-a B împreună cu doamna 
învățătoare Violeta Stoian au fost îndrumați de 
către studenții și profesorii Universității 
Politehnica București să facă mici experimente în 
Laboratoarele de Chimie distractivă.  

ALTE ACTIVITĂȚI ALE LUNII APRILIE  

 
Scriitorul Mircea Novac s-a întâlnit luni, 
18.04.2016 cu elevii claselor a V-a A, a V-a 
B, a VI-a A, alături de doamna director 
Iuliana Soare și doamna Dăianu Gabriela , 
profesor de limba română. Experiența 
personală de marinar a dlui Mircea Novac, 
descrisă în cele 5 romane – jurnal (Rechinul 
galben, Întâlnire cu taifunul, Naufragiu în 
Atlantic, Drumuri primejdioase spre Mările 
Nordului, Hăituiți în Mările Sudului) a fost  
prezentată copiilor în lumea cărților, la 
Centrul de documentare și informare al 
Școlii Gimnaziale ”Sfinții Voievozi”. 

"Mult mai usor e să înveți <Adverbul> afară, într-
un mod distractiv !", au concluzionat elevii clasei a 

V-a A la ora de limba română din ziua de 6.04.2016 
doamnei profesoare Oana Siclovan . 

Clasele a VIII-a A și a VIII a B au încheiat 
săptămâna altfel cu o vizită la Muzeul Național de 
Istorie a României.  Copiii au fost însoțiți de 
către doamnele diriginte Cristina Vasilescu și 
respectiv Iustina Dragomir. 


