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În acest an școlar am sărbătorit Ziua școlii prin 2  activități care au 

antrenat elevi (din școală sau din alte școli), cadre didactice, părinți, membri 
ai comunității, invitați, pe parcursul a două zile. Prima manifestare a fost 
concursul de lectură: „Lectura modus vivendi” desfășurat vineri, 27 martie 
2009. A doua, un mic spectacol desfășurat luni, 30 martie 2009. 
 
Activitatea de luni s-a desfășurat după următorul program: 

 
 
 
 

Partea I 

 Spectacol “Bucurii de primăvară” 
 

o Grupul folcloric “Cireşica”, alcătuit din eleve ale claselor a VII –a, a 
interpretat  3 cântece populare din diverse zone ale ţării: 

 “Ciobănaş cu trei sute de oi” – romanţă populară 
 “De-ar fi dorul”   - folclor din Transilvania 
 “Câţi feciori avem în sat”- folclor dinTransilvania 

 

o Eleva Ana – Maria Tase de la clasa a IV - a B a interpretat 2 cântece populare: „Hai, Căluțul meu” și 
„De când e lumea, lume” 

 

 “M-a făcut mama oltean”- folclor din Oltenia 

 “Aseară ţi-am luat cercei” – din repertoriul Mariei Tănase 

 “Unde e Târgoviştea?”  - romanţă populară (din repertoriul Ilenei Sărăroiu) 

 

o Eleva Miruna Ioniţă de la clasa I C a cântat: „Foaie verde lămâiță” și „Cucuruz cu frunza-n sus” 

 

 Jocul “Tărăşelul”- dans popular din Oltenia – grupul „Cireșica” 

 

o Corul școlii “Allegretto” (secțiunea limbi străine) a cântat: 

 “Il etait un petit navire” cântec popular francez (franceză) 

 “Last rose of summer”cântec popular irlandez (engleză) 

 

o Elevii Andreea Tocitu ( VI B)şi  Andrei Antonică (VB)  împreună cu Andreea Dorobanțu (VI B) și 
Șerban Osman (scoala Sf. Vasile) au dansat un vals vienez și un jive.  

Corul „Allegretto”a interpretat: 

 

 “Oh, come balli bela bimba”- cântec popular italian (italiană) 

 “Adios, mi chaparita” - cântec popular mexican (spaniolă) 

 

 

Programul corului „Allegretto” s-a încheiat cu un cântec în limba japoneză. 

 “Sakura” cântec tradiţional japonez (japoneză) 
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Partea a II -a 
 Lansarea revistei scolii:“Studia”( revista a fost publicată în format PDF în pagina „Revistele școlii” 
 Conducerea școlii și întreg colectivul de cadre didactice prin coordonatorul de proiecte și programe: 

profesor Cristina Prodan i-a felicitat pe toți elevii  care au obţinut menţiuni, premii sau diplome de 
participare la diverse concursuri, în afara olimpiadelor  desfășurate  până acum. Cei care au pășit în pe 
scenă pentru a-și primi felicitările, diplomele sau chiar premiile au fost: 

 

Clasele I - IV 

 

 Clasa a II – a B 

Echipa “Învingătorii” alcătuită din: Radu Alice, Dragnea 
Isabela şi Georgescu Alexandru a obşinut locul I la 
“Concursul Naţional Media Kinder” Tot de la clasa a II – B 
Doboş Emanuel a luat locul I la Concursul “Evaluare în 
educaţie - matematică ” 
 

 Clasa a III –a B 
Echipa “Steluţele” alcătuită din: Păuna Ana – Maria, 
Lepădat Laurenţiu -  Alexandru şi Nica Iosif – Emanuel a 
obţinut locul I la concursul Naţional “Media Kinder”. 
 

 Clasa a IV – a D 
Echipa “Gheţarii” alcătuiră din Braşov Ovidiu, Marin 
Alexandru şi Romanici Gabriela a obţinut locul I la acelaşi 
concurs, Media Kinder 
 
 

 Clasa a IV –a A 
2 elevi: Stanciu Alexandru şi Ilie Florin au obţinut 
“Menţiune” la concursul “Inteligenţe prahovene”.  
 

 Clasa a IV –a B 

Eleva Cazangiu Iulia a obţinut premiul III la concursul „Cuvânt şi culoare” secţiunea educaţie plastică. 
Nistor Teodora au fost premiată la acelaşi  concurs dar la secţiunea literară. 
Vişoiu Răzvan de la acestă clasă s-a aflat şi el printre câştigătorii la concursul “Cangurul lingvist”cu 188,5 
puncte. 

 

 Clasa a IV –a C 

Concursul “Cuvânt şi culoare” are 3 câştigători: Florea George şi Adam Gabriela cu premiul al II – lea la 
secţiunea Educaţie plastică şi Iovu Tea premiul al II – lea la secţiunea creaţie literară. 

La concursul “Pe tărâmul imaginaţiei” 2 eleve au obţinut menţiune şi anume: Iovu tea şi Calcan Mădălina. 
Tot de la acestă clasă trebuie să menţionăm şi câştigătorii concursului “Winners” -  concurs de limbă 
engleză:  

1. Florea George  - premiul I 
2. Benghi Alexandra – premiul II 

3. Năstase Cristiana - premiul III 

4. Iordache Alexandra – premiul III 

5. Adam Gabriela – menţiune 
6. Lupu Daniela – menţiune 

La  concursul „Inteligenţe prahovene” Iordache Alexandra şi Florea George au obţinut “Menţiune”. 

 
În continuare felicitările noastre s-au îndreaptat şi către elevii de la clasele V – VIII care nu s-au lăsat mai 

prejos şi au reuşit să participe în număr mare la o serie de concursuri, olimpiade şi competiţii în urma cărora s-au 
ales, dacă nu cu premii sau menţiuni, măcar cu experienţa necesară unor …viitori câştigători şi cu diplomele de 
participare. Ceea ce nu este puţin lucru, experienţa însemnând de multe ori premisa multor reuşite. 
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Clasele  V – VIII 

Mulţi dintre elevii claselor V-VIII au obţinut rezultate bune şi foarte bune (şi este vorba de punctaje) la un 
concurs ce antrenează cunoştinţele de limbă, civilizaţie si cultură generală dar în engleză. Concursul pune în 
valoare perspicacitatea, viteza de reacţie, spiritul ludic, intuiţia, creativitatea: este vorba de “Cangurul lingvist”. La 
acest concurs au obţinut punctaje deosebite următorii elevi: 

VI B 
1. Petre Denisa                177,5 
2. Preda Andreea   177,5 
3. Toma Mădălina  161,25 
4. Zagone Gabriela  162 
5. Tocitu Andreea  170 
6. Colţ Alice  150 
7. Zahanagiu Adina  140 
8. Dorobanţu Andreea 148,75 

VII A 
1. Troacă Diana  192,50 
2. Iana Elena  184,25 

VII D 
1. Holban Armanca   197 
2. Lorenz Andra  197 

VIIIA  
1. Beldiman Vlad  221,5p 
2. Guţu Adrian  161,25p 

 
   O altă competiţie la care au participat elevii scolii noastre este Concursul Internaţional  Şcolar „Winners”. 
Acesta are mai multe secţiuni: Matematică, Limba Română, Limba Engleză, Cultură Generală şi Geografie. Cu 
gândul la viitor şi la cunoaşterea limbii engleze într-o Europă în care se poate circula liber, cei mai mulţi elevi ai 
şcolii au ales secţiunea engleză. 
Şi câştigătorii sunt: 

VI B 
1. Toma Mădălina    88p 
2. Dorobanţu Andreea  83p 
3. Zagone Gabriela   85p 
4. Colţ Alice   85p 
5. Petre Denisa   78p 

VI C (diplome de participare) 
1. Rusu Răzvan   83p 
2. Goh Anjie   83p 
3. Neagu Elena   78p 
4. Drăgulin Andreea  78p 
5. Ghinea Florina   76p 

VI D 
1. Hagiu Bianca   83p 
2. Costache Georgiana  83p 
3. Mihalache Ion    76p 

Concursul interşcolar de lectură „Lectura modus vivendi”, iniţiat de şcoala noastră (prof. Elisabeta 
Chivulescu) ne-a dat şi el câţiva câştigători: 

1. Goh Anjie  VI C -  locul III 
2. Iana Elena   VII A  menţiune 
3. Chiriţă Andreea         VII A   - menţiune 
4. Negoi Aşer  IV C – menţiune 

Pentru  implicarea deosebită în proiectul Comenius,  aflat în desfășurare în școala noastră,  elevul  Ivan 
Andrei Valeriu a primit mascota școlii, o diplomă și felicitările conducerii școlii. 
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O mențiune deosebită merită  câștigătorii olimpiadei de religie.  Aceasta s-a desfășurat pentru prima dată în 
acest an și  are un premiu I. Eleva noastră s-a calificat astfel pe țară. 

1. Iana Elena   VII A – premiul I 
2. Grigore Beatrice  VII A – menţiune 
3. Dobroţeanu Andreea VII B – menţiune 
4. Zahanagiu Raluca  VII B – menţiune 
5. Zamfir Cristina  VII C – menţiune 

 

Elevii participanţi la concursul tematic „Reciclează deşeurile pentru a proteja mediul înconjurător” au primit 
câte un rucsac din partea organizatorilor concursului și lucrările lor au intrat în concurs pentru fazele superioare. 
Concursul s-a adresat elevilor de la clasele V- VIII şi a constat în desene şi fotografii pe tema anunţată.  

1. Păuna Alexandra Andreea VA 

2. Găvruş Andrei   VI B 

3. Câşlianu Maria  VI B 
4. Nae Cosmin George  VI B 
5. Olteanu Ionela Georgiana VI D 
6. Costache Georgiana Raluca VI D 
7. Iana Elena   VII A 
8. Bucurie Ioana  VII A 
9. Grigore Alexandra  VII A 
10. Lepădatu Mihnea  VII B 
11. Radu Cătălina  VII B 
12. Buinceanu Alexandra VII C 
13. Toma Daria   VII C 
14. Feraru Mihaela  VIII A 

15. Enache Maria  VIII B 

Echipa de handbal a şcolii noastre (antrenată de d-nul profesor Ion Teodorescu )  a fost felicitată astăzi şi medaliată 
în cadrul acestei serbări  pentru rezultatele excepționale  obţinute atât în anul şcolar trecut cât şi în acest an şcolar.  

Componența echipei:  

1. Ceobanu Bianca   VII C 
2. Covrig Paula   VII C 
3. Dumitrașcu Tonelia  VII C 
4. Tănăsescu Iulia   VII C 
5. Grigore Ana – Maria  VII B 
6. Radu Cătălina   VII B 
7. Constantin Raluca  VIII B 
8. Labeș Alexandra  VII C 
9. Zahanagiu Raluca  VII B 
10. Enache Maria   VIII B 
11. Matei Elena   VII C 
12. Mogoș Mihaela   VII A 
13. Ilief Aida   VIII B 

Profesor: Ion Teodorescu 
 


