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

Dacă în luna aprilie săptămâna altfel a fost pentru clasele gimnaziale, în
perioada 9– 13 mai, clasele primare au demonstrat că și ei pot învăța mai multe
prin activități nonformale.

Unindu-se într-o excursie la Horezu, clasele
a III –a A, a III-a B și a IV-a A, sub
îndrumarea doamnelor învățătoare Rodica
Pană, Cristina Senoș și Anda Pavel au
vizitat Muzeul Satului din Râmnicu Vâlcea,
Mănăstirea dintr-un lemn, Muzeul Trovanților,
Peștera Muierilor,
Mănăstirea Polovragi,
Peștera Polovragi.
La toate activităţile desfăşurate elevii au
participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate
au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească
interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor.

Știați că ... revista "Clip" a Școlii
Gimnaziale "Sfinții Voievozi" a obținut
premiul al II-lea la Concursul Național
de reviste școlare, etapa municipală?!

Campionatul Național Școlar de
Sah ”Elisabeta Polihroniade”
Echipa școlii noastre formată din
elevii Lungu Cristian Nicolae, Toma
Codruț Gabriel, Țane Ștefan , elevi în clasa
a IV-a A și Bîrlă Flavia din clasa a III-a A,
sub îndrumarea doamnei instructor Niță
Mihaela
Alina
au
participat
la
Campionatul Național Școlar de Sah
”Elisabeta Polihroniade”, echipe mixte,
ediția a IV-a, organizat de ACS ”Elisabeta
Polihroniade” în colaborare cu Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice,
Ministerul Tineretului și Sportului, Federația
Română de Șah și cu sprijinul
Inspectoratului Școlar al Municipiului
București și Primăriei Generale a
Municipiului București.
Inspirați din "Pădurea fermecată" și "Grădina secretă" de Johanna Basford, elevii clasei a IV-a
A au realizat desene în cerneală sub îndrumarea doamnei profesor pentru învățământ
primar Anda Pavel.

În cadrul proiectului de educație civică
”O zi cu mama” doamna profesor pentru
învățământ primar Violeta Stoian a realizat o
lecție ”poliglotă”, în care mămicile elevilor din
clasa a II-a B vor interacționa cu colectivul
clasei.

Doamna Gabriela Onea, redactor la TVR, lea povestit copiilor despre lumea televiziunii
în timp ce doamna Manea Natalia le -a arătat
copiilor cum mănâncăm sănătos, preparândune singuri o salată de fructe.

Dar să nu ne oprim aici. Voi știți ce este o imprimantă
3D? Elevii claselor pregătitoare C și a II-a B au fost
fascinați de această ”jucărie” performantă.
Dar ce i-a încântat foarte mult a fost momentul în care
colegul lor de la II B a fost scanat și a apărut ”un al
doilea Ștefan” pe ecran.

World Dance Masters 2016
Anca Săraru, Bianca Geambașu,
Ana Radu, Bianca Velea, Raluca
Velea, Maria Medre, Daria
Cizevsky, Antonia Nae, Diana
Ionescu, Teodora Topîrceanu,
Melisa Cheznoiu îndrumate de
coordonatorul lor artistic Elena
Lazari,
reprezentantele
Ansamblului ”Clopoțeii” al școlii
noastre la Festivalul Concurs de
dans pentru copii ,,DanceStar
Finals – World Dance Masters
2016”, Porec, Croația. obținând
locul al II-lea.

”Flori de mai”
În 28.05.2016 grupa ”Baby” a
Ansamblului ”Clopoteii” a participat
la Festivalul regional "Flori de mai",
Buftea, obținând premiul II .

Ziua Biodiversivității
În fiecare an, pe data de 22 mai se celebrează la nivel mondial, Ziua Biodiversivității, în
concordanță cu hotărârea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Păstrând tradiția,
școala noastră, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului din București, a fost și anul acesta
gazda Simpozionului cu tema ”Biodivesivitatea
- fundație pentru dezvoltarea societății umane”,
astfel
celebrând
Ziua
Mondială
a
Biodiversivității. La simpozion au participat
doamna ecolog Căpățână Nicoleta de la
Agenția pentru Protecția Mediului București și
elevi din școli din București (Școala Gimnazială
nr. 190 , Școala Gimnazială nr. 193 , Școala
Gimnazială nr. 115, Școala Gimnazială nr. 31,
Școala nr. 146 I.G.Duca și prichindeii
Grădiniței Școlii Gimnaziale ”Uruguay”) .
Echipa școlii noastre a fost formată din
elevele Olteanu Anastasia Cornelia, Albu
Andrada Mihaela , Dorojan Maria Alexandra,
Dragne Louisa Theodora și Grădinaru Ioana, din clasa a VIII-a A, îndrumate de către domnișoara
profesoara Raluca Antonescu.

Am apărut și în revista HOFIGAL! Nu e de mirare pentru că împreună cu încă 8
școli din București suntem în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului
pentru promovarea gestionării responsabile a resurselor naturale. Sub coordonarea
domnișoarei profesoare Raluca Antonescu și cu sprijinul doamnelor profesoare Iuliana
Soare și Mihaela-Alina Niță, elevii din clasele gimnaziale s-au implicat și au realizat
proiecte apreciate de specialiști.
Prichindeii de la trupa de teatru ”Vivat Veselia” coordonată de doamna Claudia Băcănașu și-au făcut
debutul pe scena Festivalului de teatru pentru copii ”Joc în joacă”, ediția a II-a , 2016, ocupând locul
al III-lea.
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