
 

Activitate Eco-Şcoala nr.6 
 

Clasa: a  III a ,,B” 

Cadru didactic: Ştefan Florentina 

Persoane prezente: părinţii elevilor 

Alti invitaţi: personalul de serviciu- îngrijitoarele şcolii 

Tema activităţii desfǎşurate: . MANAGEMENTUL DEŞEURILOR     

„Şi nouă  ne  pasă!” 

  SCOP:   activitate de ecologizare/strângere a cât mai multor deşeuri reciclabile 

(peturi, doze de aluminiu, hârtie de orice fel, plastic, baterii/acumulatori uzaţi, alte 

materiale dezafectate -  şi care pot fi puse din nou în  circuitul naţional, fără prea 

multă risipă de energie, şi costuri de orice fel).  

Obiective propuse: 

- să identifice din mediul lor apropiat sursele de 

poluare vizuală, fonică, olfactivă; 

- să participe efectiv la colectarea produselor 

reciclabile, refolosibile, 

recondiţionabile/regenerabile; 

- să participe afectiv alături de ceilalţi copii şi 

părinţi, fiind convinşi că lasă pentru următoarele 

generaţii o planetă curată, în care aerul nu este 

viciat, ci respirabil, iar munţii de gunoaie nu îi 

despart de restul lumii; 

Data: caracter permanent (cu precădere luna 

ianuarie, 2016) 

Locul desfǎşurǎrii: colectarea produselor din 

mediul din care provin sau din imediata lor 

proximitate;  

Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii şi părinţii acestora  au fost (din nou) înştiinţati 

asupra Proiectului Eco – Şcoala ce-şi derulează/continuă activitatea (din 

fericire!) şi în acest an şcolar (încă de la debutul său 

calendaristic). 

Rezultatele au îndrăznit să apară imediat. Elevii şi 

părinţii s-au motivat şi antrenat în această acţiune cu 

dublu scop: eliberarea din propria gospodărie  a unui 

surplus de materiale ecologice ce le ocupă spaţiul şi aşa 

destul de restrâns de la bloc; ( şi) ajutorul dat şcolii în 

reciclarea/trierea produselor RRR, în vederea 

conştientizării de către populaţia activă şi pasivă a 

repercursiunilor de netăgăduit asupra sănătăţii publice a 

acestor deşeuri ce pot fi integrate din nou, în circiutul 

resurselor (cu un cuantum redus net al cheltuielilor per 

materie procurată).  



      

 

 

Data desfăşurării:15 ianuarie, 2016  

Durata activităţii: 1 oră 

Grupul ţintă: elevii clasei a III a B 

Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea 

clasei 

Obiective: -să participe afectiv şi efectiv la 

activităţi ce marchează naşterea  

unor mari personalităţi de seamă a culturii 

româneşti  – în cazul de faţă, M. Eminescu, 

,,Luceafărul poeziei româneşti”; 

- să intuiască valoarea de neegalat a marelui 

poet, din versurile prezentate de către profesori, 

bibliotecari, emisiuni Radio, tv, apariţii mass-

media, etc.; 

- să cunoască fondul de carte existent la acest 

moment dat (atât la sala de lectură, cât şi cea destinată împrumutului de carte pe o anumită perioadă de 

timp)  alocat scriitorului Mihai Eminescu (atât în bibiloteca şcolii sau cea municipală, dacă este posibil);  

- să împrumute pe viitor cărţi ce poartă semnătura autorului, cărţi recomandate pentru lectura elevilor, 

în acestă perioadă şcolară; 

- să păstreze/repare (eventual) cărţile împrumutate de la orice bibliotecă (fie că este vorba de biblioteca 

şcolară sau cea municipală) deoarece la ele trebuie să aibă acces cât mai mulţi elevi/copii, în condiţiile 

în care tot mai mulţi adulţi/copii, nu-şi prea pot permite să cumpere manualele care le lipsesc pentru un 

anumit an şcolar, dar mai cu seamă cărţi de beletristică, etc. 
Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B”; 

Rezultate:  materiale- cărţi cu proză şi versuri de Mihai Eminescu editate de-a lungul anilor, şi aflate în posesia  

părinţilor şi elevilor clasei a III a B, îndrumătoarei,  dar şi nu numai; laptop, instrumente sonorizare,  informaţie 

digitală –  poezii ale ,,Luceafărului poeziei româneşti” recitate în versiunea unor mari actori contemporani, cântece 

folk, muzică uşoară, romanţe lansate de-a lungul vremii, pe versurile poetului nepereche al neamului românesc, 

portretul poetului, aparat foto, etc.   

Descrierea activităţi:  
Îndrumătoarea clasei a efectuat un scurt itinerariu asupra istoricului devenirii poetice a marelui scriitor 

romantic, Mihai Eminescu – itinerariu adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor clasei; după 

care, elevii s-au asigurat că în familia clasei pot împărtăşi cu ceilalţi câteva din versurile marelui poet, 

considerându-le preferatele lor. 

 

Emoţia transmisă s-a regăsit ulterior în modul în care elevii au încercat să recite, sau să aducă la 

lumină unele dintre cele mai frumoase pagini lirice eminesciene, selectând şi citind/interpretând diferite 

texte la alegerea benevolă a acestora ( după cum le-a dictat sufletul lor pe moment, sau cu premeditare - 

ţinând cont că unii şi-au ales câte două trei texte încă de acasă, cu o zi înainte de a se defăşura această 

activitate , fiindu-le greu să se decidă asupra cărora să poposească în acest demers  public ). 

Modalităţi de evaluare a activităţii: interpretarea cântecului ,,Somnoroase păsărele”; 

Sugestii, recomandări: desfăşurarea acestei activităţi într-un alt spaţiu sau cadru - ,,Muzeul Irimescu”, 

,,Muzeul Apelor”, pentru anul următor şcolar viitor. 
 

prof. Ştefan Florentina 

 



 



– miniprogram 

artistic cu prilejul  

Sărbătorii Naşterii Mântuitorului nostru,   Iisus Hristos – Mesia;  

 

1. Coordonatorul: prof. înv. primar Florentina Ştefan 

2. Data desfăşurării:  17 XII 2015  

3. Durata activităţii: 1 oră, (de la 12 la 13) 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a IIIa  ,,B” (18 la număr) 

5. Parteneri implicaţi: elevii clasei, îndrumătoarea acestora, părinţii, bunicii, fraţii/surorile copiilor din 

această clasă; 

        7.Obiective: - să acumuleze într-un timp destul de scurt  maxim o săptămână) rolurile ce 

                    le-au fost împărţite de către propunătoare; 

                -să –şi reamintească vechile colinde tradiţionale româneşti (însuşite încă de la grupa mică), aprofundând 

conţinutul altora noi, mai recente, şi mai actuale; 

- să creeze atmosfera specifică derulării miniscenetei, mai ales că au costruit un grup statuar, aidoma 

celui din vechime, ce simboliza Naşterea Mântuitorului în peştera din Bethleem;  

8. Resurse: umane – copiii din clasă, părinţii şi alţi adulţi veniţi ca spectatori; 

           financiare – care au ţinut de învăţătoare şi de părinţi, aceştia recompensând odraslele proprii 

(pentru urările şi colindele audiate cu acest prilej) cu dulciuri binemeritate; 

            ambientale – clasa a fost pavoazată încă  de la 1 decembrie cu ornamente  specifice acestor 

momente din viaţa comunităţii şcolare şi nu numai;  

9. Descrierea activităţii:  
            Li s-au repartizat copiilor rolurile proprii, în conformitate cu scenariul ales de către propunător, în 

timp ce părinţii au fost avizaţi că vor fi invitaţii unui program realizat de către învăţătoare cu ajutorul 

elevilor. În ziua fixată, după alte multe activităţi de voluntariat, ne-am răsfăţat cu o porţie de colinde 

româneşti, şi cu un remeber ce viza punctele cheie ale Nopţii Creştinătăţii – Naşterea Mântuitorului – 

eveniment aşteptat de omenire, în virtutea profeţiilor din Cartea Sfântă. 

          Elevii clasei au pregătit şi un ,,tur al galeriei”! care vizează munca lor la activităţile AVAP, 

activităţi ce cuprind o bogată tematică de sezon, şi pe care au aşezat-o ,,la vedere!” spre satisfacţia 

vizuală, şi nu numai, a invitaţilor de seamă pe care i-am avut cu acest prilej. 

10. Rezultatele: au fost pe măsura aşteptărilor copiilor şi ale părinţilor. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: Vom folosi toate instantaneele fotografice în cadrul altor activităţi 

pe care le vom derula ulterior, acestea fiind bază pentru discuţiile viitoare, şi de ce nu, un punct de 

apropiere între oameni. 

12. Sugestii, recomandări -  Încă mai este bine să credem în Moş Crăciun, şi în efervescenţa care cuprinde 

pregătirea sărbătorii ,,de vis!”a tuturor  creştinilor. 

 

prof.  Florentina Ştefan 



 



acţiune de voluntariat 

 

 

1. Coordonatorii : prof. înv. primar, Daniela Ilincăi  şi  prof. Haidău Adelina 

2. Îndrumător clasa a III ,,B”: prof. înv.primar, Ştefan Florentina  

3. Data desfăşurării:  6 XII – 18 XII 2015 

4. Durata activităţii: mai multe zile calendaristice 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a III a ,,B”  şi părinţii acestora  

6. Parteneri implicaţi: toţi elevii şcolii, părinţii acestora, profesorii coordonatori 

7. Obiective:  - să cunoască problemele cu care se confruntă alţi colegi  de-ai lor (părinţi decedaţi 

subit, părinţi plecaţi de mult timp în străinătate  şi  ai căror copii  stau la terţe rude, părinţi cu 

posibilităţi financiare reduse,copii bolnavi sau cu grade diferite de afecţiune, părinţi  bolnavi ai 

acestora, etc.); 

- să iniţieze strângerea unui fond financiar  din partea clasei noastre, cu avizul conducerii şcolii, 

şi cu sprijinul nemijlocit al adulţilor (adică al propriilor părinţi, bineînţeles - după posibilităţile 

fiecărei familii în parte); 

- să manifeste empatie cu acei copii vitregiţi de soartă, dăruind din puţinul lor pentru confortul 

acestor sărbători binecuvântate pentru ei, dar şi pentru ceilalţi; 

8. Resurse: umane – colectivul de copii şi de părinţi ai clasei a III a ,,B”; 

                 financiare -  fiecare după cum îl lasă ,,inima”. 

9. Descrierea activităţii: au fost convocaţi toţi copiii şi părinţii acestora, explicându-se succint cum 

stau lucrurile cu diverşii copii vitregiţi de soartă, şi care sunt elevi ai şcolii noastre. S-a stabilit de 

comun acord, care este maniera de implementare a acestui proiect.  Părinţii s-au mobilizat rapid, şi 

fiecare dintre ei a cotizat cu o anumită sumă  (după posibilităţile lor financiare), urmând ca această 

sumă strânsă să fie înmânată într-un plic la o anumită dată, doamnei coordonator de proiect - 

Haidău Adelina (care se va ocupa mai departe  de înmânarea cadourilor pentru cei vizaţi în 

perioada de dinaintea sărbătorilor de Crăciun, înainte de a se finaliza cursurile şcolare) . 

10. Rezultate: clasa a III a ,,B” a strâns suma de  100 lei. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: evaluarea activităţii a fost una practică, la vedere (una de 

tipul:,,zis şi făcut!”). 

12. Sugestii, recomandări: se cade să fie în tradiţia şcolii noastre astfel de activităţi cu prilejul şi  a 

altor evenimente din viaţa comunităţii şcolare, şi nu numai.  

 

 

(spectacol de  magie, jonglerii, scamatorii, 

dresură animale, etc.) 

 

1. Coordonatorii:  prof. Prisacariu Daria  şi  prof. Ştefan Florentina 

2. Data desfăşurării: 11 XII 2015  

3. Durata activităţii: 1 oră  

4. Grupul ţintă: elevii clasei a III a B, plus alţi elevi din şcoală 

5. Parteneri implicaţi: trupa  de magicieni 

6. Obiective:- să participe activ/interactiv alături de protagoniştii spectacolului; 

- să respecte instrucţiunile cerute de către organizatori; 

- să manifeste toleranţă faţă de ceilalţi participanţi la spectacol; 

- să respecte regulile impuse de vizionarea unui spectacol într-o sală, chiar dacă sala 

a fost improvizată  (propriu –zis). 

7. Resurse:umane-  o parte dintre elevii şcolii noastre; 

                 financiare- bilet achiziţionat de către părinţi   

8. Descrierea activităţii: Elevii şi-au ocupat locurile rezervate, iar protagoniştii spectacolului  şi-au 

derulat momentele după un scenariu bine creionat în prealabil. Spectacolul în sine a durat  o oră. 

9. Rezultatele: se observă imediat – crearea unei stări de bine, de relaxare, bună dispoziţie, antren. 

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: poate fi folosită ca punct de referinţă în cadrul orelor de la 

clasă - în special, Ştiinţele Naturii. 

11. Sugestii, recomandări: pot fi angrenaţi şi pe viitor să participe la astfel de spectacole împreună 

cu întreaga familie – posibil şi în alte locaţii. 

 

prof. Ştefan Florentina 



 
 

 

 

 

1. Coordonatorul: prof. Ştefan Florentina 

2. Data desfăşurării: vineri, 27 XI 2015 

3. Durata activităţii: 1 oră ( 12- 13 ) 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a III a B 

5. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei 

6. Obiective: - să surprindă în creaţiile lor individuale ( felicitări, scrisori, compuneri libere) 

                   gândurile cele mai intime nutrite faţă de pământul străbun, Ţara care a dat atâţia 

oameni importanţi/geniali, neuitând niciodată care le-au fost moşii şi strămoşii acestui pământ 

legendar;          

- să prezinte în faţa colectivului de elevi gândurile proprii, sentimentele şi emoţiile ce se relevă cu 

acest episod al creaţiei lor, direcţionate de conducătorul activităţii, dar condiţionate de 

desfăşurarea normală/firească a evenimentului mai sus amintit; 
7. Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B”; 

                            materiale- foi de desen, culori creioane, carioca, creioane cu sclipici, 

                                           textele cântecelor şi poeziilor despre patrie, popor, limbă românească, tradiţii,  

                                                folclor  asimilate în anii anteriori, aparat foto, etc.;  

8. Descrierea activităţii: Deoarece este o zi deosebit de importantă din viaţa naţiunii, am efectuat cu elevii 

clasei corelaţii cu ziua lor de naştere, eveniment deosebit - sărbătorit cu fast de întreaga lor familie . 

Asociaţiile au fost la nivelul cântecelor intonate, la nivelul gândurilor sau urărilor, darurilor, felicitărilor, şi 

nu în ultimul rând -  pozelor de grup, individuale/colective, etc. 

9. Rezultate:  au confecţionat felicitări, scrisori cu gândurile  lor cele mai intime pentru naţiunea 

română şi poporul ei temerar, în prag de aniversare.  De asemenea, în preambul am recitat poezii 

despre ţară, popor, limbă, port românesc, dansuri populare, şi nu în ultimul rând -  imnul statului 

român.  

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: un tur al galeriei, dar şi prezentarea cadoului pentru Ţară (în 

plenul colectivului) – a se vedea ipostazele foto surprinse. 

11. Sugestii, recomandări: trăirile elevilor, şi emoţia ar fi pe măsură, dacă toate acestea, sau multe 

altele ar fi desfăşurate chiar în ziua festivă (deoarece este zi liberă pentru toată lumea, râmâne 

părinţilor măreaţa sarcină de a onora cum se 

cuvine această zi!) 
                              prof. Ştefan Florentina 
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                                                    MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

                    INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

         ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
                                                   Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; 

                                                                      e - mail:alicuza@yahoo.com  

     

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS: 

Titlul activităţii/proiectului/concursului: ,,Atitudinea şi comportamentul elevilor la cursuri între 

obligativitate sau /(şi) consens şcolar?” - *Drepturile şi obligaţiile elevilor ce decurg din R.O.F.U.I. 

a. Campanie de informare a elevilor clasei a III a B, în legătură cu regulile ce trebuie să le respecte în 

acest an şcolar ( şi nu numai! ), ca elevi ai şcolii la care sunt înscrişi de ceva vreme ( prelucrarea de 

date  a elevilor clasei, dar şi angajamentul pe bază de semnătură proprie - precum că au luat la 

cunoştinţă de acestea - s-a efectuat într-o activitate precedentă, inclusiv segementul dedicat părinţilor); 

b.  La activităţile de consiliere ale părinţilor clasei a III a B – lunile septembrie , octombrie, noiembrie, 

2015, şi nu numai ( are caracter de permanenţă ); 

1.  Coordonatorul/Coordonatorii : prof. Dana Crăciun, prof. Ştefan Florentina  
2. Data desfăşurării: 23 XI 2015 -elevi; 27 XI 2015- părinţi; 
3. Durata activităţii: 1 oră 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a III a B şi părinţii acestora 

5. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei 

6. Obiective: - să identifice care sunt obligaţiile şcolare ce rezultă din prezentarea  

                    propusă spre dezbatere; 

- să precizeze în aceeaşi măsură, care sunt şi beneficiile/drepturile pentru elev - echidistant şi  

nediscriminatoriu; 

- să transmită părinţilor informaţiile de care au avut parte în acest interval de timp; 
7. Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B”; 

                            materiale- R.O.F.U.I. – listat, fişe de lucru , instrumente de colorat şi scris,  

                                                                      2 folii de polistiren pentru expoziţie, etc;  

8. Descrierea activităţii/proiectului/concursului :  s-au reluat  succint noile informaţii pe care le aduce în atenţie  

noul regulament  şcolar ( faţă de cel precedent ), urmat de o  informare scurtă asupra noului regulament de 

funcţionare al şcolii, punându-se accent pe acele elemente care îi privesc în mod cert, adică direct (drepturile şi 

obligaţiile ce rezultă din documentele centrale sau cele de la nivelul unităţii noastre de învăţământ). Pentru ca 

activitatea în sine să nu fie una stresantă/monotonă, s-a propus o manieră de lucru modernă:,, benzile desenate”, 

în care elevii îşi manifestă pe deplin cretivitatea şi ingeniozitatea legate de aceste aspecte des analizate.  

9. Rezultate: se vor vedea în timp, deoarece la acest capitol, întotdeauna am fost tributari. 

10.  Modalităţi de evaluare a activităţii: ,,turul galeriei” – o modalitate modernă de evaluare a sugestiilor 

venite din partea elevilor noştri. 

11. Sugestii, recomandări: regulamentul va fi mai bine înţeles, dacă şi părinţii vor fi pe aceeaşi lungime de  

undă cu profesorii care le îndrumă copiii. 
 

                                                  Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

                                                                                  prof. Ştefan Florentina 

mailto:alicuza@zappmobile.ro
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FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS 

1. Titlul activităţii/proiectului/concursului: ,,Egalitatea 

trebuie să fie Reală!” 

2. Coordonatorul/Coordonatorii : prof. Nisioi Brînduşa, 

prof. Ştefan Florentina 

3. Data desfăşurării: 16 XI 2015 

4. Durata activităţii: 1 oră 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a III a B 

6. Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei – 18 

elevi 

7. Obiective: -să identifice nevoile reale ale societăţii de la 

acest moment dat; 

- să prezinte succint câteva drepturi elementare, aducând 

argumente pertinente şi pentru revesul medaliei; 

- să insereze in desenele lor soluţii la unele probleme 

nevralgice precizate în cadrul discuţiilor anterioare; 

- să sintetizeze la nivelul vârstei pe care o traversează – ce 

înseamnă egalitate – la nivel pragmatic, şi nu declamativ; 
8. Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B”; 

                            materiale- foi de desen, instrumente de scris/colorare, un portofoliu cu drepturile 

oamenilor/implicit copiilor  în societatea civilă de oriunde ar fi ea  ;  

9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului: 
după momentul introductiv s-a realizat un 

brainstorming - în legătură cu noţiunea atât de des 

vehiculată : ,,egalitate !”. Înţeleg foarte bine 

noţiunea ca atare, dar o asociază curent cu 

exemple elocvente, pe care le au la îndemână în 

viaţa de zi cu zi, sau ceea ce le oferă mass-media 

la un anumit moment. Portofoliul constituit cu 

ceva timp în urmă i-a ajutat să-şi definească 

succint priorităţile (deoarece în partea a II a a 

discuţiilor preliminare, elevii au avut de transpus 

plastic câteva drepturi vitale pentru vârsta lor - 

găsind beneficii ulterioare  în cadrul  societăţii 

civile). 

10. Rezultatele sunt cu ,,bătaie lungă!”; nu sunt 

palpabile ca în cadrul altor activităţi 

extraşcolare. Probabil că va trece o generaţie, şi doar când aceşti copii vor fi maturi, atunci îşi vor testa 

democraţia dobândită prin antecesori, propunând schimbări nu numai la nivel de atitudine, dar mai cu 

seamă la nivel de comportament ( în legătură cu acest aspect semnalat astăzi). 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: e necesar abordarea acestui aspect şi în cadrul activităţilor de 

Educaţie civică; elevii nu înţeleg foarte mare lucru  doar la nivelul unei singure ore, sau discuţii 

contextuale (când avem ,,Săptămâna Globală - în noiembrie, dedicată acestei tematici desprinsă din 

noile educaţii). 



12. Sugestii, recomandări: când timpul îmi va permite,voi relua discuţiile zilei de astăzi  cu 

aspecte noi, semnificative, pentru 

înţelegerea fenomenului la 

adevărata lui dimensiune şi 

valoare democratică pentru 

societatea civilă de la acest 

interval de vreme.                                                                                                          
                             prof. Ştefan Florentina 



 

 

 

De vorbă cu Toamna în biblioteca şcolii! 
 

1. Data desfăşurării: 30 X 2015 

2. Durata activităţii: 1 oră 

3. Grupul ţintă: elevii claselor -  a III a B şi I C – 45 de elevi 

4. Parteneri implicaţi: elevii, îndrumătoarele claselor şi bibliotecara şcolii, plus câţiva părinţi ai copiilor 

5. Obiective: - să identifice (fiecare elev!) care poate fi rolul său în cadrul acestui proiect,  (să memoreze o 

poezie pentru a o recita, să pregătească minuţios un rol pe măsura veleităţilor sale, să interpreteze un 

cântec, să facă colectă pentru a cumpăra câteva cărţi în vederea îmbunătăţirii fondului de carte al 

bibliotecii noastre, să compună şi să prezinte în faţa colectivului propriile lui creaţii, etc.); 

          - să participe efectiv/activ spre îndeplinirea acestei misiuni/proiect, ce a fost iniţiat cu ceva timp 

înainte; 

           - să răspundă promt atunci când i se atribuie o sarcină; 
6. Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B” şi  I C,  câţiva părinţi, d-ra bibliotecară; 

                            materiale-  textele unor creaţii proprii, textele cântecelor  ce vor fi interpretate (despre 

toamnă), textul unei scenete, îmbrăcăminte adecvată pentru scenetă, cărţi pentru donaţie, textele unor poezii 

celebre despre toamnă, sala bibliotecii şcolare  pregătită de  către domnişoara biblitecar  -  în conformitate cu 

cerinţele tematicii de astăzi, etc.;  

7. Descrierea activităţii/proiectului/concursului : Am fost martorii, iniţiatorii şi nu în ultimul rând, participanţii 

sârguincioşi  ai acestui   proiect deosebit. Fiecare dintre participanţi a fost angrenat într-o activitate ce i s-a 

potrivit de minune ( pe măsura efortului depus de către aceştia) Unii, au fost interpreţi de cântece, alţii au recitat 

frumos diferite texte de toamnă/interpretat un rol în sceneta învăţată anterior; alţii au studiat exponatele realizate 

de către ceilalţi elevi ai şcolii, vizitatori ai sălilor pe unde ne perindăm şi noi paşii, momentan. De asemenea,  

unii au observat/studiat  ultimele achiziţii de carte la biblioteca şcolară, ţinând cont de tematica abordată cu 

acest prilej/eveniment. 

                                     

                                                       ,, De vorbă cu Toamna în biblioteca şcolii! 

 

Am intrat cu doamna Toamnă,  

Într-o lume de poveste; 

Cu ,,A fost demult, odată……!” 

Ce a fost…..acum nu este! 

 

Este lumea fermecată, 

Tâlcuită doar în cărţi, 

Aşezete-n rosturi care, 

Va trebui să le înveţi! 

 

 

           O vizită la biblioteca şcolară, 

este ca o excursie plină de peripeţii. 

           Dar astăzi, a fost mai mult 

decât atât. A fost antren, bună 

dipoziţie, cântec, poezii, o mulţime de 

invitaţi – părinţii noştri, desigur; deci, 

multe daruri de suflet….şi nu numai . 

Am dăruit şi câteva cărţi din prea plinul nostru (pentru că, dacă va avea nevoie cineva de vreo 

informaţie , să ştie unde să o găsească!!). 



 

      Cu siguranţă că imaginile surprinse de obiectivul foto vor fi ,,ceva!” mai  relevante  decât  100 de 

cuvinte de ale noastre. Vă invităm, dealtfel, şi pe dumneavoastră, să ne urmaţi exemplul.                     

NU ezitaţi prea mult!!!! 

                                                          colectivele claselor: a III a B şi I C 
 

8. Rezultate: se vor vedea în timp. Împrumuturile de cărţi la sala de lectură, ori acasă – elevilor, vor 

fi un barometru eficient a acestei activităţi de anvergură.  

9. Modalităţi de evaluare a activităţii: constituirea  unui album în format digital, bază/suport pentru 

alte activităţi extraşcolare sau şcolare viitoare.  

10. Sugestii, recomandări: voi ţine legătura permanent cu d-ra bibliotecar, pentru a observa fluxul 

împrumuturilor pe o perioadă prestabilită de timp (de comun  acord cu elevii, părinţii acestora, 

dar şi cu nevoile de la clasă - în ceea ce priveşte studierea unor texte literare, direct de la sursă, 

dacă în biblioteca personală, aceste surse nu sunt suficiet de concludente).  

 
                                        prof. Ştefan Florentina 

şi prof. Vasilache Maria 
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ACTIVITATE ECO-ȘCOALA 3 
  Clasa: a  III a  A + a III a B 

 
Persoane prezente: părinţii elevilor 

Alti invitaţi: personalul de serviciu- îngrijitoarele şcolii 

Tema activităţii desfǎşurate: . MANAGEMENTUL 

DEŞEURILOR         „Şi nouă  ne  pasă!” 

  SCOP:   activitate de ecologizare/strângere a cât mai 

multor deşeuri reciclabile ( peturi, doze de aluminiu, 

hârtie de orice fel, plastic, baterii/acumulatori uzaţi, alte 

materiale dezafectate -  şi care pot fi puse din nou în  

circuitul naţional, fără prea multă risipă de energie, şi 

costuri de orice fel ).  

Obiective propuse: 

- să identifice din mediul lor apropiat sursele de 

poluare vizuală, fonică, olfactivă; 

- să participe efectiv la colectarea produselor 

reciclabile, refolosibile, 

recondiţionabile/regenerabile; 

- să participe afectiv alături de ceilalţi copii şi 

părinţi, fiind convinşi că lasă pentru următoarele 

generaţii o planetă curată, în care aerul nu este 

viciat, ci respirabil, iar munţii de gunoaie nu îi 

despart de restul lumii; 

Data/perioada desfǎşurǎrii: caracter permanent ( cu precădere luna septembrie,   octombrie, 2015) 

Locul desfǎşurǎrii: colectarea produselor din mediul din care provin sau din imediata lor proximitate;  

Desfǎşurarea activitǎţii: Elevii şi părinţii acestora  au fost ( din nou ) înştiinţati asupra Proiectului 

Eco – Şcoala ce-şi derulează/continuă activitatea ( din fericire!) şi în acest an şcolar ( încă de la 

debutul său calendaristic). 

Rezultatele au îndrăznit să apară imediat. Elevii şi părinţii s-au motivat şi antrenat în această 

acţiune cu dublu scop: eliberarea din propria gospodărie  a unui surplus de materiale ecologice ce le 

ocupă spaţiul şi aşa destul de restrâns de la blo; ( şi) ajutorul dat şcolii în reciclarea/trierea produselor 

RRR, în vederea conştientizării de către populaţia activă şi pasivă a repercursiunilor de netăgăduit 

asupra sănătăţii publice a acestor deşeuri ce pot fi integrate din nou, în circiutul resurselor ( cu un 

cuantum redus net al cheltuielilor per materie procurată).  

 
                                       

                                                                                                               

prof.: Ştefan Florentina 
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                 Vă întrebaţi de bună seamă, oare ce am mai 

învăţat nou astăzi (colectivele claselor a III a B, şi  I C), 

însoţiţi de doamnele noastre învăţătoare? 

       Astăzi, cu toţii (mari şi mici), am primit în dar doar 

LECŢII de VIAŢĂ!!. 

                Dacă au fost multe/puţine, doar 

dumneavoastră cei mari puteţi să vă exprimaţi.  

          Noi doar atât putem sublinia: am primit în/un dar 

nepreţuit, care echivalat în toate bogăţiile pământului 

nu poate fi cuantumizat. 

      Acest lucru îl amintim, pentru că vine de la un 

profesor cu care noi colaborăm de ceva timp, şi ştim de 

asemenea că orele  de educaţie fizică în compania 

dumnealui (despre domnul prof. Tanasă Ionuţ Bogdan 

este vorba, cu siguranţă ) sunt o joacă  continuă, fără a 

minimaliza ceea ce dumnealui  ne învaţă cu multă 

pricepere, şi nu numai. 

        Darul lui de astăzi, împărtăşit la ,,scenă deschisă”, 

este un hoby mai puţin obişnuit în lumea aceasta mereu 

grăbită. Este columbofil; începuturile pasiunii  sale 

fiind apropiate de vârta pe care noi o avem în prezent. 

                Printre multe lucruri oferite în dar, am învăţat că: 

               Orice vis din copilărie (dacă într-adevăr crezi cu tărie în el) şi  dacă-l urmezi cu multă silinţă, 

statornicie, trudă, şi foarte multă dragoste se plămădeşte, creşte şi ,,se coace” chiar sub ochii noştri. 

       De asemenea, am învăţat că trebuie să fim fideli visului nostru şi să zburăm spre înălţimi, întocmai 

ca porumbeii voyajori. 

     ….Să avem aripi, să zburăm 

departe, dar, implicit să ne întoarcem 

,,acasă!”, pentru că e locul/căminul 

dragostei materne şi paterne, aşa cum 

porumbeii distinsului profesor se 

întorc adesea din multele/desele 

concursuri la care au 

participat/participă şi în prezent.   

          Ei nu simt foame, sete….ci 

dorul de a fi alături de pui, de familie, 

în general îi mână să străbată mii de 

kilometrii….în timp record…… 

pentru că au sentimentul că ,,Acasă!” 

– le este cel mai bine. Doar acasă, în 

sânul familiei, putem fi noi înşine, şi 

mai cu seamă alături de cei dragi. 

    Porumbeii astfel crescuţi, au 

împrumutat ceva din blândeţea celui 

cu care vin în contact. Sunt altruişti, 

generoşi, le pasă de ceilalţi….dar 
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toate acestea se scaldă nespus de frumos sub modestia unui dascăl fără de pereche, profesorul nostru – 

columbofilul fălticenean  de care am amintit ceva mai sus. 

    Ne-am simţit copleşiţi în urma vizitei noastre, când am vizitat ,,camera trofeelor!”…..sau mai bine  

spus peştera unui altfel de ,,Ali – Baba!” – modern.  

       Trofeele înşirate nespus de 

frumos, pe un întreg perete, reflectă 

o muncă titanică, asiduă ce reclamă 

o dragoste deosebită pentru aceste 

păsări remarcabile. Dacă am uitat să 

vă spunem vechiul proverb 

românesc,…e clar că trebuie să-l 

consemnăm aici – fidelitatea 

reuniunii dintre doi oameni frumoşi: 

,,Trăiesc/se iubesc de-o viaţă,  ca doi 

porumbei!”. 

               Toată dăriurea 

columbofilului e măsurată (puţin 

spus!”) în sclipirea trofeelor şi în 

şirul nenumăratelor diplome luate 

de-a lungul timpului. 

       Cuvintele sunt prea sărace 

pentru a exprima ceea ce am dorit să 

scoatem în evidenţă prin această 

ieşire superbă din sala de clasă. Sperăm ca imaginile să vă surprindă plăcut, şi să vă atenţioneze asupra 

amănuntelor pe care le-am omis din lipsă de timp şi spaţiu. Cuvintele/explicaţiile domnului profesor 

ne-au mers la inimă, şi acolo vor rămâne cred că pentru toată viaţa. 

                 De multe ori, nu ştim în viaţă lângă cine trăim. Ar trebui să fim mai atenţi la noi, dar mai cu 

seamă la ceilalţi....pentru că altfel ne vom da seama....că am pierdut foarte mult. ,,Timpul petrecut cu 

floarea ta”...aşa cum spunea MICUL PRINŢ este extrem de important, iar noi am preţuit acest timp în 

compania gazdelor noastre de suflet. 

       

                                                                                             Colectivele claselor:  a III a B, şi I C 
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 De-a lungul timpului, mulţi filozofi şi-au pus asiduu următoarea întrebare: 

,,Cum poţi /Care este măsura  după care poţi  (re) cunoaşte un popor cât este de civilizat?” 

Şi tot ei....în timp, ne-au dat şi răspunsul  la această  întrebare. 

                      ,,Cultura străzii”, este cel mai verosimil element sau barometru al gradului de civilizaţie al 

unui popor. 

              Subscriem şi noi, colectivele claselor a III a B şi a III a A, la acest aspect relevant al  culturii, 

normele de circulaţie  - sau mai bine zis, respectarea normelor de circulaţie fiind un element sine qua non 

a vieţii  nostre  moderne în contextul  vieţii  grăbite....destul de agitată!..... 

 ( viaţă, care  nu ar fi posibilă în condiţii de siguranţă - dacă nu ar fi respectate cu sfinţenie , nişte norme 

minimale de circulaţie rutieră ). 

   Imaginile  vor vorbi de la sine despre modul în care ne-am desfăşurat activitatea. 

...Iar noi, simplu, în puţine cuvinte, vă vom reaminti ( dacă mai  este necesar ) că: 

               Viaţa-nainte de toate,  

               Are prioritate! 

               Oricât de grăbit ai fi, 

               Regulile de circulaţie, nu le ocoli! 

 

Pentru ca să creşti mare, voinic,   

Încă de mic 

Atent de vei fi, 

Pericolele străzii, de tine vor fugi. 

 

La semne să fii atent; 

În atitudine vehement. 

Comportamentul să ţi-l adaptezi - 

În funcţie de glasul străzii, permanent! 

 

                                                                                       

 

 

colectivele claselor a III a B şi a III a A 

29.X.2015 
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Coordonatorii: prof. Prisacariu Daria şi prof. Ştefan 

Florentina 

Data desfăşurării: 21 X 2015 ( dar  are caracter de 

permanenţă) 

Durata activităţii: ½  oră – pauza mare, plus ½ de oră 

acasă cu părinţii acestora 

Grupul ţintă: elevii clasei a III a B 

Parteneri implicaţi: elevii şi îndrumătoarea clasei, plus 

părinţii acestora 
Obiective:- să identifice surse de hrană sănătoasă atât la 

cele trei mese principale ale zilei (alături de proprii părinţi), 

dar şi în cadrul  minigustărilor (ora 10 de la şcoală/ora 16 

de acasă); 

să precizeze care sunt felurile de mâncare consumate de 

familie pe o perioadă de o săptămână, meniuri principale, dar şi timpul alocat mişcării zilnice după  hobyurile 

fiecăruia în parte; 

să aleagă un meniu bio, pentru gustarea de la ora 10, astfel ca în fiecare zi a săptămânii  ,,pacheţelul”să fie din ce 

în ce  mai variat, şi nu monoton – axat doar pe un singur aliment; 

să deseneze fiecare dintre elevi care este alimentul preferat pentru gustarea de dimineaţă a acestora, pentru a observa 

spre ce alimente se îndreaptă atenţia lor 

 (dacă are de a face cu respectarea piramidei alimentare menţionată şi încurajată de  către nutriţionişti); 

Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B”; 

                materiale-  pacheţelele proprii de mâncare, din cadrul ,,gustării de dimineaţă”;  

                                  foi de hârtie pentru desenele lor, carioci, culori, stilouri, etc.. 

Descrierea activităţii: activitatea propriu-zisă porneşte de la readucerea în prim plan a activităţilor desfăşurate anii 

precedenţi pe aceeaşi tematică.  

               Elevii astfel chestionaţi fac apel la ceea ce cunosc în legătură cu aceste aspecte, urmând ca noi să 

completăm informaţiile, sau să punctăm cu elocinţă elementele cheie/de fundal ale activităţii în sine. Mi-am 

satisfăcut şi o curiozitate legată de pacheţelul fiecăruia din această zi de,, studiu de caz”. Am făcut recomndari de 

rigoare acolo unde a fost cazul - fără să jicnesc, dar am punctat sistematic acele lucruri favorabile, acolo unde a fost 

iarăşi , cazul ( fie că am avut suport material concret, fie că am apelat la amintirile relevante ce au punctat anumite 

evenimente din viaţa colectivului clasei noastre). M-am folosit în discuţiile purtate cu elevii  de  cei 5 colegi/elevi 

care s-au nimerit printre participanţii la o masă rotundă pe teme de alimentaţie raţională  (desfăşurată anterior 

activităţii noastre , unde a fost invitat la dialog un nutriţionist atestat în acest domeniu major a vieţii noastre sociale 

) şi care au furnizat idei de discuţie pentru ceilalţi colegi ai lor de generaţie (colectivul clasei a III a B). 

Rezultate:  se vor vedea în timp, deoarece nu putem schimba nişte lucruri peste noapte, mai ales în 

concepţia părinţilor, sau cele ce depind de partea mai cu seamă financiară a problemelor de orice natură. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: desene realizate de elevi, care vin să itereze soluţii la problemele atinse 

în discuţiile purtate cu aceştia. 

Sugestii, recomandări: nu copiii sunt cheia problemei, ci părinţii acestora. Sunt lucruri discutabile, dar 

foarte multe sunt şi vor rămâne la nivelul la care au fost lăsate. Putem  doar să iniţiem acţiuni, dar resurse 

financiare nu putem aloca celor cu reale probleme; restul e vânare de vânt!!  

                                                            prof. Ştefan Florentina 

 

Viaţă sănătoasă - ,,Pacheţelul de la ora 10” 
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,, PETRECEM  în  familie cu cei  dragi!” 

,,Din nou la FESTIVALUL MĂRULUI  LA  FĂLTICENI!”- 17 – 18 octombrie 2015” 

(Activitate susţinută de elevii clasei a III a  B, Şcoala Gimnazială ,,Al.I. Cuza”, 

Fălticeni, judeţul  Suceava -  sâmbătă , 17 X 2015, orele 10 – 11 ) 
 

                 Este de bună seamă, o tradiţie (ca 

multe altele) ca spre sfârşitul lunii octombrie 

sau începutul/mijlocul lunii noiembrie (al 

fiecărui an calendaristic, cu specificaţie de vreo 

12 ani încoace) să se desfăşoare în urbea 

Moldovei,  un târg de o anumită anvergură. 

Fiind la a XII a ediţie, ,,Târgul/Festivalul 

mărului la Fălticeni – 2015”, reuneşte ca de 

fiecare dată o multitudine de producători 

agricoli zonali, care într-o efervescenţă de 

nedescsris, prezintă ca pe simezele unei 

expoziţii de artă, ,,operele” la final de sezon 

agricol, şi nu nuami ( opere menite să aducă 

bunăstarea concitadinilor noştri, semnate de 

cele mai multe ori cu multă sudoare, ore de 

trudnică silinţă, şi de ce nu recunoştinţă pentru glia străbună).  

               Nu lipsită de interes este şi vizita noastră, a elevilor clasei a III a B, de la şcoala mai sus amintită, 

care alături de fraţii/surorile noastre mai mari, bunici, şi părinţi deopotrivă, alături de doamna învăţătoare, 

am dat curs unei invitaţii lansate de către aceasta din urmă ( inviataţie care se tot repetă de vreo 3- 4 ani 

încoace).  

                 Invitaţia cu pricina îi vizează deopotrivă pe cei mari, adică pe părinţi, dar mai cu seamă pe noi, 

şcolarii/,,învăţăceii”, care la ,,şcoala vieţii”, printr-o activitate extracurriculară ca aceasta, învăţăm ca la 

şcoala, dar altfel, ce înseamnă ,,şcoală integrată/învăţământ integrat”  

( nimic mai simplu vom spune; adică totul se învaţă în viaţă -  fără a rupe realitatea cotidiană de ceea ce 

poate ea oferi, în colaborare cu ceea ce şcoala prin îndrumătorii ei, profesorii, ne poate dărui ). 

              Dincolo de vreamea nu prea generoasă (erau doar 10 grade Celsus, afară), am avut foarte multe 

de învăţat (chiar şi din acest aspect al evenimentului ).  

                    Producătorii agricoli din zonă sunt oameni de cuvânt. Chiar şi pe o vreme mai dură, ei sunt 

la datorie, aşa cum arată produsele lor la final, acum la momentul achiziţionării lor de către noi, 

cumpărătorii ( părinţii noştri , implicit copiii lor).   

                 Modul cum şi-au expus produsele pe tarabele lor, dă dovadă de: ingeniozitate, creativitate, bun 

gust, într-un cuvânt spirit anteprenorial.  

                 Faptul că sunt prezenţi în urbea noastră indiferent de anotimp, nu numai la acest eveniment 

deosebit, vine să itereze un aspect demult dezbătut în mass-media românească, şi nu numai: alimentaţia 

Bio este calea spre o viaţă sănătoasă, lipsită de repercursiunile bolilor moderne – diabet, nivel ridicat de 

colesterol, obezitate, etc. 

                  Faptul că suntem prezenţi şi noi, copiii, la astfel de evenimente, vine în sprijinul înţelegerii 

gestionării resurselor bugetare familiale la nivel holistic ( ce anume ne putem cumpăra/permite, indiferent 

de vârsta pe care o are fiecare membru al familiei; deci care sunt limitele financiare alocate pentru un 

anumit interval, fără a da frâu capriciilor sau ,,mofturilor” de moment ale celor mici) . Se creează sau se 

cimentează o altfel de legătură între membrii  aceleiaşi familii, astfel încât liantul/sudura este mai trainică  

între  aceştia. 

                   Dar ceea ce este mai important, este timpul pe care-l împărţim cu toţii ( mari şi mici), pentru 

bucuria noastră, deopotrivă. Suntem parte ale unei familii mai mari, comunitatea/urbea în care ne-am 

născut, şi un asemenea eveniment, ca cel de astăzi, are ecou şi la nivel zonal; de ce nu.... şi  nivel naţinal!  

                    



 Faptul că am fost martorii/parte a unui interviu pentru emisiunea radio din localitate ( copii, părinţi, 

învăţătoare), ia dat un plus de culoare/sărbătoare acestei ieşiri de suflet. Şi mâine mai este încă  o  ZI!......                                                

 colectivul clasei a III a B 



 



 

 

 

Activitate în devans , pentru Ziua 

Internaţională a Traficului de 

Persoane – 18 X 2015  
1. Coordonatorul/Coordonatorii : prof. 

Nisioi Brînduşa , prof. Ştefan 

Florentina 
2. Data desfăşurării: 14 x 2015 

3. Durata activităţii: 1 oră 

4. Grupul ţintă: elevii clasei a III a B 

5. Parteneri implicaţi: elevii şi 

îndrumătoarea clasei 

6. Obiective: -     să definească termenii 

acestor concepte moderne de scavie 

socială; 

- să identifice în societate astfel de 

manifestări aduse în faţa opiniei 

publice de ONG, mass – media, 

prieteni, cunoscuţi, opinia publică, etc.; 

- să perceapă că este un fenomen singular, care ( fără să vrem ) ia uneori amploare; 

- să analizeze repercursiunile acestor activităţi asupra psihicului oamenilor; 

- să conştientizeze că sunt fenomene singulare, iar lumea în care trăim este o lume sigură, în virtutea 

tuturor evenimentelor desfăşurate, care aduc ştirbire siguranţei individuale sau colective; 

- să ofere soluţii de evitare a  fenomenului descris, ţinând cont că sfera înţelegerii  acestuia este limitată, 

dacă nu foarte restrânsă la această vârstă – 9 ani; 
7. Resurse: umane- colectivul de elevi ai clasei a III a ,,B”; 

             materiale- pliante/flayere legat de subiectul temei ce se dezbate momentan , teme de interes public apărute 

pe site-urile de specialitate, unele emisiuni TV, Radio, foi de desen, culori creioane, carioca, etc.;  

8. Descrierea activităţii/proiectului/concursului :  după ce am definit spectrul naţional al acestor termeni din titlui 

temei dezbătute/analizate, elevii au dat tot felul de exemple apărute în presă, audiate sau vizualizate la TV, 

întâmplări auzite la cunoscuţi, etc....deci fenomenul în esenţa lui este cunoscut de către elevii clasei, fără ca până 

în prezent să fi discutat decât  tangenţial despre unele lucruri episodice, şi nu în toată amploarea pe care o cuprind  

acestea. Apoi a urmat un moment în care ei au oferit soluţii practice la modul de stopare a fenomenului în sine, 

după cum se arată plastic în lucrările lor, aşa după cum văd acest lucru, la vârsta şcolarităţii mici. 

9. Rezultatele: se vor vedea în timp. Principalul este că încă de mici trebuie să conştientizeze faptul de 

necontestat : cui?/cât/ acordăm încredere deplină în anumite contexte ale vieţii cotidiene. Acest lucru se 

învaţă odată cu respectul şi iubirea de sine, coroborată cu respectul şi iubirea celuilalt.  

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: desene realizate de către elevi, care vin să itereze soluţii la problemele 

atinse în discuţiile purtate cu aceştia. 

11. Sugestii, recomandări: activităţile  de acest gen trebuie realizate în momentul în care este mediatizat un 

astfel de caz, şi nu cu prilejul unor zile internaţionale ; mai multe lucruri ar fi de învăţat dacă subiectele 

ar fi analizate pe viu, şi nu după ce a trecut un anumit interval de timp. Elevii ar fi cu mult mai câştigaţi, 

iar soluţiile ar fi fireşti. Sistemul educaţional  şi societatea, în genere , cu adevărat  ar fi în câştig!! 
               Educaţia este şi o soluţie pentru eradicarea problemei, dar mai cu seamă are rol de PREVENŢIE. 

              Un om educat, este un cetăţean mai puţin manipulat de către ceilalţi!! 



 

                                                   

prof. Ştefan Florentina 
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   De bună seamă mulţi dintre noi, tineri sau mai în vârstă, ne-am pus măcar o dată în viaţă această 

întrebare simplă/banală. 

                Răspunsul  cred că l-au găsit foarte mulţi dintre concetăţeni. 

                Printre ei ne numărăm şi noi, elevii clasei a III a B, de la Şcoala Gimnazială ,,Al.I.Cuza”, 

Fălticeni, judeţul Suceava, care ajutaţi de părinţi, şi îndrumaţi de doamna învăţătoare  am reuşit să adunăm 

o multitudine de deşeuri reciclabile, în cadrul campaniei Kaufland, după cum urmează: 

                                             Doze aluminiu – 10,830 kg; 

                                             Peturi/plastic – 26,600 kg; 

                                             Hârtie/cartoane – 1044,200kg; 

                                             100 de baterii. 

 

                     Vă întrebaţi cum ne simţim? 

             …..minunat!.....sau mai degrabă  UŞURAŢI…..fiindcă am reuşit alături de mulţi alţi elevi (ca şi 

noi, dealtfel) să lăsăm o parte din ROMÂNIE – să respire în voie, iar casele noastre să fie cu mult mai 

luminoase, aerisite, deci , CURATE!!. 

 

                                                                                            9 X 2015, 

                                                                              colectivul  clasei a III a B 
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