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PROGRAMUL  
„ZILELOR 

BASSARABESCU” 
 

17 – 21 DECEMBRIE 2010 
 
 

 

 

 16 decembrie 2010  
 

 Ora 11.00 -  Deschiderea „Zilelor Bassarabescu” 
  „Un Om printre oameni” referat despre viaţa şi opera lui 

I.A.Bassarabescu  - bibliotecar  Florentina Matei 

 Concurs de lectură : monologul „Sâmburele” de I.A.Bassarabescu la sala 

Bassarabescu din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie - cls. VI B 

 Recital de poezie  din:  Marin Sorescu, Nichita Stănescu , Nicolae Labiş 

şi lectura  celor mai frumoase fragmente  din opera lui Cezar Petrescu. 

 Prezentarea  revistelor  „Studia” – 2010 anul XIII şi  „Anuarul creativ 

al elevilor - 2009” -  profesori:  Elisabeta Chivulescu şi  Andreea Matei  

 Depunere de jerbe  la mormântul lui I.A.Bassarabescu din Cimitirul  

Viişoara şi distribuire de fluturaşi cu note biografice despre mentorul 

spiritual al şcolii.  Participă elevi ai cls. a VI - a B ora 13.00 –  prof. 

însoţitor Elisabeta Chivulescu 

 Ora 12.00  depunere  de jerbă la statuia lui Bassarabescu din faţa şcolii. 

Prof. Alexandru Ulescu 

 

 

17 decembrie 2010 
 

 Marcarea unei noi pagini în colaborarea cu Şcoala „Cezar Petrescu” din 

Buşteni. Coordonator : profesor Elisabeta Chivulescu prin vizita de lucru 

la Casa Memorială  „Cezar Petrescu” din Buşteni. 

 Concurs interactiv desfăşurat la sala I. A. Bassarabescu din cadrul 

Muzeului de Arheologie şi Istorie Ploieşti. Clasa a IV – a A. Înv. 

Ecaterina Toader 
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 Depunerea unor  jerbe la bustul aflat la Biblioteca Judeţeană  „Nicolae 

Iorga” – Ploieşti şi la casa în care a locuit I.A. Bassarabescu. Clasele a 

III - a A şi B. Ora 11.00.Înv. Elena Oancea şi Aura Sladariu. 

 „Gândirea lui Bassarabescu prin culorile minunate ale copilăriei” 

expoziţie de desene  cls. a II –a C. Înv. Ramona Pase. 

 „Momente dedicate lui Bassarabescu prin teatru”  

  Cls. a II –a A. Înv. Beatrice Marin „Tărâmul fermecat al 

poveştilor” 

 Cls. a II –a B „Măşti de carnaval” – înv. Georgeta Dăncescu 

  

20 decembrie 2010  
 

  « Lectura Modus Vivendi » Pe tot parcursul zilei se va marca, prin 

lectură, importanţa omului şi scriitorului I.A.Bassarabescu (toate clasele) 

 Ora 17.30  -  Serbarea ,,Am venit să colindăm” Corul  şcolii, 

„Alegretto”, dirijat de profesor Cristina Prodan,  cântă cele mai 

frumoase colinde şi cântece de Crăciun. 

 „Necazul lui Moş Crăciun”  scenetă cls. a V – a A – diriginte prof. 

Andreea Matei 

 

 

21 decembrie 2010 

 

 Ora 10.30  ,,Un om printre oameni” –  prezentarea celor mai frumoase 

portofolii ale elevilor şi creaţii ale acestora pe teme civice. Coordonator : 

prof. Silvia Vişan 

 Ora 11.00. Vizionarea  filmului „A Film of European Pupils” rezultatul 

proiectului Comenius derulat între 2008 – 2010. Diseminare. Invitaţi: 

părinţi, sponsori, elevi, profesori. Intrarea liberă. 

 

 „Am venit să colindăm /Pe la clase să urăm !”  - elevi ai ciclului primar 

şi gimnazial colindă . 

 

 

 
         

 


