Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :15.04.2019
Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Reciclăm, nu poluăm

Responsabilizarea
elevilor prin atitudini
pozitive faţă de mediul
înconjurator şi combative
faţă de factorii distructivi

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii

VII Religie
Oprea Valeria

,,Să-l primim pe Hristos în cămara
sufletului”

Activitate
culturală

Elevii clasei a
VII-a

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia
V
Istorie/Niţă Florina

Careuri literare

- formarea deprinderilor
de a prelua şi păstra
datinile şi tradiţiile
poporului;
- conştientizarea şi
valorizarea importanţei
sărbătorilor creştine;
- dezvoltarea capacităţii
de cooperare în scopul
realizării unui produs;
- dezvoltarea creativităţii
şi a simţului estetic
* Actualizarea cunoștințelor de limbă și comunicare în mod ludic ;
Responsabilizarea
elevilor prin atitudini
pozitive fata de mediul
inconjurator si combative
fata de factorii distructivi

Ludică/ de
comunicare

Elevii clasei a
VIII-a

Rebusuri

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii

VII Limba și literatura
română

Vizionare scenete după schițele lui I.

* corelarea literaturii cu
cinematografia;

Culturală/
Vizionare

Elevii clasei a

Chestionare

Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
V
Geografie/Niţă Florina
8- 850

Reciclăm, nu poluăm

900- 950

Fotografii
Expoziție cu
produsele
elevilor
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10001050

1055
-1145

Lăpădat Silvia

L. Caragiale

VII Religie
Oprea Valeria

,,Să-l primim pe Hristos în cămara
sufletului”

V Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Dacă aș fi un personaj din basm...

VII Geografie/Niţă Florina

Reciclăm, nu poluăm

VIII Educaţie fizică/
Marinescu Sorin

Concurs de fotbal si tenis de masă

V Educaţie fizică/
Marinescu Sorin

Concurs de fotbal si tenis de masă

VII Ed. muzicală/ Manea
Mihaela

Muzica-Karaoke

*identificarea elementelor
pozitive/ negative in
ecranizarea unei opera
literare.
- formarea deprinderilor
de a prelua şi păstra
datinile şi tradiţiile
poporului;
- conştientizarea şi
valorizarea importanţei
sărbătorilor creştine;
- dezvoltarea capacităţii
de cooperare în scopul
realizării unui produs;
- dezvoltarea creativităţii
şi a simţului estetic
* Dezvoltarea abilităților
de comunicare ;
* Exprimarea opiniei prin
raportarea literaturii la
propria experiență de
viață;
Responsabilizarea
elevilor prin atitudini
pozitive fata de mediul
inconjurator si combative
fata de factorii distructivi
Dezvoltarea spiritului de
întrecere, de echipă și
fairplay
Dezvoltarea spiritului de
întrecere, de echipă și
fairplay
Să înveţe 2-3 cantece
Să se distreze incercand

film

VII-a

Activitate
culturală

Elevii clasei a
VII-a

Literarartistică

Elevii clasei a
VI-a

Desene
Postere

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii

Activitate
sportivă;

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
sportivă;

Elevii clasei

Fotografii

Activitate
culturală

Profesorcolectivul de

Fotografii

Fotografii
Expoziție cu
produsele
elevilor
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VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Careuri literare

V Religie
Oprea Valeria

,,Să-l primim pe Hristos în cămara
sufletului”

VII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare scenete după schițele lui I.
L. Caragiale

VIII
Geografie/Niţă Florina

Reciclăm, nu poluăm

V Limba și literatura

Dacă aș fi un personaj din basm...

11501240

12

45

sa comunice cu ceilalti in
limbajul non-verbal al
sunetului
Să-şi dezvolte ascultarea
activă pentru a crea o
echipă
* Actualizarea
cunoștințelor de limbă și
comunicare în mod ludic
;
- formarea deprinderilor
de a prelua şi păstra
datinile şi tradiţiile
poporului;
- conştientizarea şi
valorizarea importanţei
sărbătorilor creştine;
- dezvoltarea capacităţii
de cooperare în scopul
realizării unui produs;
- dezvoltarea creativităţii
şi a simţului estetic
* corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea elementelor
pozitive/ negative in
ecranizarea unei opera
literare.
Responsabilizarea
elevilor prin atitudini
pozitive fata de mediul
inconjurator si combative
fata de factorii distructivi
* Dezvoltarea abilităților

elevi

Ludică/ de
comunicare

Elevii clasei a
VIII-a

Activitate
culturală

Elevii clasei a
VII-a

Culturală/
Vizionare
film

Elevii clasei a
VII-a

Chestionare

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii

Literarartistică

Elevii clasei a
V-a

Desene
Postere

Rebusuri

Fotografii
Expoziție cu
produsele
elevilor
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-1335

română/ Lăpădat Silvia

de comunicare ;

VII Educaţie fizică/
Marinescu Sorin

Concurs de fotbal si tenis de masă

VIII
Istorie/Niţă Florina

Reciclăm, nu poluăm

* Exprimarea opiniei prin
raportarea literaturii la
propria experiență de
viață;
Dezvoltarea spiritului de
întrecere, de echipă și
fairplay
Responsabilizarea
elevilor prin atitudini
pozitive fata de mediul
inconjurator si combative
fata de factorii distructivi

Activitate
sportivă;

Elevii clasei

Curentă

Campanie
antipoluare

Elevii clasei

fotografii
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ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :16.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
V Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia
8- 850
VII Chimie
Iancu Delia

VIII Matematică
Avram Olguţa

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul activităţii Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Atelier de lectură

* Dezvoltarea
competențelor de
lectură;
* Exprimarea opiniei
asupra textelor citite;
-sporirea gradului de
conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului
sistemului periodic în
studiul chimiei
-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
-stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
descoperirilor;
-elevii vor invăța noțiuni
noi prin
intermediul jocurilor
-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
elevii vor invăța noțiuni
noi prin intermediul
desenelor
* Dezvoltarea
competențelor de
lectură;
* Exprimarea opiniei
asupra textelor citite;

Literar-artistică

Elevii clasei a Va

Fișe de lectură
Chestionare

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

Activitate
ştiinţifică

elevi

Produsele
elevilor

elevi

Produsele
elevilor

Elevii clasei a
VII-a

Fișe de lectură
Chestionare

„ 2019 – Anul Sistemului Periodic
al elementelor”

Rebus matematic
Sudoku

V Matematică
Avram Olguţa

Măini lucrătoare, inimi rugătoare.
Felicitări de Paşti, desene colaje.

VII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Atelier de lectură

900- 950

Literar-artistică
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„ 2019 – Anul Sistemului Periodic
al elementelor”

-sporirea gradului de
conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului
sistemului periodic în
studiul chimiei

V Ed. plastică
Avram Olguţa

Măini lucrătoare, inimi rugătoare.
Felicitări de Paşti, desene colaje.

-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
elevii vor invăța noțiuni
noi prin
intermediul desenelor

VII Fizică

„ 2019 – Anul Sistemului Periodic
al elementelor”

-sporirea gradului de
conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului
sistemului periodic în
studiul chimiei

VIII Limba latină
Lăpădat Silvia

Atelier de lectură

V Limba franceză

Redecouvrir Paris

* Dezvoltarea
competențelor de
lectură;
* Exprimarea opiniei
asupra textelor citite;
prezentarea in imagini
ample a capitalei
Franṭei‚Parisul

VIII Chimie
Iancu Delia

10001050

Iancu Delia

55

10
-1145

Marinescu Camelia

‒prezentarea istoriei
Turnului Eiffel,a
monumentelor celebre
din Paris cāt şi a oraşelor
aflate in apropierea
capitalei

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

elevi

Produsele
elevilor

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

Literar-artistică

Elevii clasei a
VIII-a

Fișe de lectură
Chestionare

Elevii şi
profesorul

Realizarea unui
Quiz ,,
Questions
pour les
champions,

Activitate
culturală

Activitati de
grup /Internet
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VII Matematică
Avram Olguţa

Rebus matematic
Sudoku

VIII Chimie
Iancu Delia

11501240

„ 2019 – Anul Sistemului Periodic
al elementelor”

V Ed. muzicală
Avram Olguţa

Joc şi Joacă

VII Limba franceză

Redecouvrir Paris

Marinescu Camelia

VIII Dirigentie\Îancu
Delia

Prevederile legale privind traficul
şi consumul ilicit de droguri

-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
-stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
descoperirilor;
-elevii vor învăța noțiuni
noi prin intermediul
jocurilor
-sporirea gradului de
conștientizare a
importanţei chimiei
- relevarea rolului
sistemului periodic în
studiul chimiei

Activitate
ştiinţifică

elevi

Produsele
elevilor

Activitate
ştiinţifică

elevi

postere

Readucerea in actualitate
a unor jocuri practicate
de copiii de altă dată
prezentarea in imagini
ample a capitalei
Franṭei‚Parisul
‒prezentarea istoriei
Turnului Eiffel,a
monumentelor celebre
din Paris cāt şi a oraşelor
aflate in apropierea
capitalei

Activitate
sportiva

elevi

-cunoaşterea
prevederilor legale
privind traficul şi
consumul ilicit de
droguri
-identificarea efectelor
grave ale consumului de
droguri asupra
organismului

Educaţie
juridica

Activitate
culturală

Elevii şi
profesorul

Realizarea unui
Quiz ,,
Questions
pour les
champions,
Activitati de
grup /Internet

Elevii clasei

Produsele
elevilor
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V
1245
-1335

--------------------

--------------------------

--------------------------

-------------------- ---------------------- -------------------

VII
Cultura civica/Niţă
Florina

Reciclăm, nu poluăm

Responsabilizarea
elevilor prin atitudini
pozitive fata de mediul
inconjurator si
combative fata de
factorii distructivi

Campanie
antipoluare

VII

Redecouvrir Paris

prezentarea in imagini
ample a capitalei
Franṭei‚Parisul

Activitate
culturală

Limba franceză
Marinescu Camelia

‒prezentarea istoriei
Turnului Eiffel,a
monumentelor celebre
din Paris cāt şi a oraşelor
aflate in apropierea
capitalei

Elevii clasei

fotografii

Elevii şi
profesorul

Realizarea unui
Quiz ,,
Questions
pour les
champions,
Activitati de
grup /Internet
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ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :17.04.2019
Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Cunoaşterea normelor de igienă
personală

Să cunoască si sa aplice
normele de igienă

Elevii clasei

Produsele
elevilor

VII Ed. fizică /Marinescu
Sorin

Concurs de fotbal şi şah

Elevii clasei

Curentă

VIII Geografie/Niţă Florina

România neîmblânzită

activitate de
educație
stiințifiică

Elevii clasei

fotografii

V Istorie/Niţă Florina

România neîmblânzită

activitate de
educație
stiințifiică

Elevii clasei

fotografii

VII Dirigenţie/ Marinescu
Sorin

Tipuri de comportamente în calitate de
pieton, biciclist, şi în transportul în

Dezvoltarea spiritului de
întrecere, de echipă și
fairplay
Dobândirea de
cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor
de căuta informaţiile de
care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul
Dobândirea de
cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor
de căuta informaţiile de
care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul
-Să cunoască şi să aplice
regulile de circulaţie în

Activitate de
educaţie pt
sănătate
Activitate
sportivă

Activitate de
educaţie

Elevii clasei

fotografii

Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
V Matematică
Avram Olguţa
8- 850

900- 950

Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

comun

VIII Matematică
Avram Olguţa

Curiozități matematice

V Ed. socială/Niţă Florina

România neîmblânzită

VII Matematică
Avram Olguţa

Măini lucrătoare, inimi rugătoare.
Felicitări de Paşti, desene colaje.

10001050

calitate de pietonşi
biciclist în mediul urban
şi în mediul rural;
-Să cunoască şi să aplice
normele de călătorie în
mijloacele de transport în
comun
-elevii vor identifica date
și relaţii matematice şi
corelarea lor în funcţie de
contextul în care au fost
definite
Dobândirea de
cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor
de căuta informaţiile de
care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul
-dezvoltarea abilităților
de comunicare;

rutieră

Activit
ştiinţifică ate

Elevii clasei

Produsele
elevilor

activitate de
educație
stiințifiică

Elevii clasei

fotografii

Activităţi
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

Activitate

Elevii clasei

Fișe de lucru

elevii vor invăța noțiuni
noi prin
intermediul desenelor
VIII Lb. engleză / Stoica
Ruxandra

Spelling contest

O1- sa identifice
cuvintele date;
O2- sa redea literele
componente ale fiecarui
cuvant;
O3- formarea
deprinderilor de citire
corectă, conştientă şi

formativ-educativa
Activitate
atelier

și de
evaluare
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55

10
-1145

11501240

V Lb. engleză / Stoica
Ruxandra

Spelling contest

VII Matematică
Avram Olguţa

Măini lucrătoare, inimi rugătoare.
Felicitări de Paşti, desene colaje.

VIII Geografie/Niţă Florina

România neîmblânzită

V Ed. fizică /Marinescu
Sorin

Concurs de fotbal şi şah

VII Lb. engleză / Stoica
Ruxandra

Spelling contest

expresivă;
O4- să dezvolte
sentimentul de
competiţie, întrajutorare
şi respect reciproc;
O1- sa identifice
cuvintele date;
O2- sa redea literele
componente ale fiecarui
cuvant;
O3- formarea
deprinderilor de citire
corectă, conştientă şi
expresivă;
O4- să dezvolte
sentimentul de
competiţie, întrajutorare
şi respect reciproc;
-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
elevii vor invăța noțiuni
noi prin
intermediul desenelor
Dobândirea de
cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor
de căuta informaţiile de
care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul
Dezvoltarea spiritului de
întrecere, de echipă și
fairplay
O1- sa identifice
cuvintele date;
O2- sa redea literele

Activitate

Elevii clasei

formativ-educativa

Fișe de lucru
și de
evaluare

Activitate
atelier

Activităţi
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

activitate de
educație
stiințifiică

Elevii clasei

fotografii

Activitate
sportivă

Elevii clasei

Curentă

Activitate

Elevii clasei

Fișe de lucru
și de
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VIII Cultura civica/Niţă
Florina

România neîmblânzită

VII Istorie/Niţă Florina

România neîmblânzită

VIII Ed. fizică /Marinescu
Sorin

Concurs de fotbal şi şah

1245
-1335

componente ale fiecarui
cuvant;
O3- formarea
deprinderilor de citire
corectă, conştientă şi
expresivă;
O4- să dezvolte
sentimentul de
competiţie, întrajutorare
şi respect reciproc;
Dobândirea de
cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor
de căuta informaţiile de
care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul
Dobândirea de
cunoştinţe noi;
Formarea deprinderilor
de căuta informaţiile de
care au nevoie atât în
cărţi, cât şi pe internet;
Exersarea deprinderilor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul

formativ-educativa

Dezvoltarea spiritului de
întrecere, de echipă și
fairplay

evaluare

Activitate
atelier

activitate de
educație
stiințifiică

Elevii clasei

fotografii

activitate de
educație
stiințifiică

Elevii clasei

fotografii

Activitate
sportivă

Elevii clasei

Curentă
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ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :18.04.2019
Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
V Biologie – Marin
Constantin

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Alimentaţie sănătoasă

Stabilirea unui program
fix al meselor
Identificarea alimentelor
sanatoase
elevii vor învața noțiuni
noi prin intermediul
jocurilor;
-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
-să dobândească
cunoştinţe noi;
Dezvoltarea abilitatilor de
comunicare;
Stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
descoperirilor;
Invatarea prin intermediul
jocurilor;
Dezvoltarea abilitatilor de
comunicare;
Stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
descoperirilor;
Invatarea prin intermediul
jocurilor;
Stabilirea unui program

Activitate de Clasa a VII-a
educaţie
pentru
sănătate
Activitate
Elevii clasei
ştiinţifică

Fişe de lucru

Activitate
formativeducatia
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

Activitate
formativeducatia
Activitate
atelier

Elevii clasei

Fotografii
Diplome

8- 850
VII Matematică
Avram Olguţa

Matematică distractivă

VIII TIC/ Stoica Mihai

Aplicaţii distractive:
Sudoku
Pătrate magice

V TIC/ Stoica Mihai

Aplicaţii distractive:
Sudoku
Pătrate magice

VII Biologie – Marin

Alimentaţie sănătoasă

900- 950

Participanţî/
invitaţi

Activitate de Clasa a VII-a

Evaluarea
activităţii

Produsele
elevilor

Fişe de lucru

Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

Constantin
VIII Matematică
Avram Olguţa

Măini lucrătoare, inimi rugătoare.
Felicitări de Paşti, desene colaje.

fix al meselor
Identificarea alimentelor
sanatoase
-dezvoltarea abilităților
de comunicare;

educaţie
pentru
sănătate
Activităţi
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

Activitate
ştiinţifică

Elevii clasei

Produsele
elevilor

Activitate
formativeducatia

Elevii clasei

Fotografii

elevii vor invăța noțiuni
noi prin
intermediul desenelor
V Matematică
Avram Olguţa
10001050

Rebus matematic
Sudoku

-dezvoltarea abilităților
de comunicare;
-stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
descoperirilor;
-elevii vor invăța noțiuni
noi prin

VII TIC/ Stoica Mihai

Aplicaţii distractive:
Sudoku
Pătrate magice

VIII Biologie – Marin
Constantin

10

55

Alimentaţie sănătoasă

V
Care sunt priorităţile mele ca şi
Educaţie tehnologică/ Pavel

intermediul jocurilor
Dezvoltarea abilitatilor de
comunicare;
Stimularea curioziăţii
copiilor prin investigarea
descoperirilor;
Invatarea prin intermediul
jocurilor;

Stabilirea unui program
fix al meselor
Identificarea alimentelor
sanatoase
- înţelegere impactului

Diplome

Activitate
atelier

Activitate de Clasa a VII-a
educaţie
pentru
sănătate
Educatie
Elevii clasei
pentru

Fişe de lucru

Afișe

Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

-1145

11501240

Ion

consumator?

comportamentului
consumatorului asupra
mediului înconjurător
- cunoaşterea drepturilor
şi responsabilităţilor
consumatorului
- evaluarea calităţii
produselor şi serviciilor

securitate
personala

VII Biologie – Marin
Constantin

Alimentaţie sănătoasă

Aimer le franʕais a travers les contes

Activitate de Clasa a VII-a
educaţie
pentru
sănătate
Activitate
Elevii si
culturala
profesorul

Fişe de lucru

VIII
Limba franceză
Marinescu Camelia

V
Limba franceză
Marinescu Camelia

Aimer le franʕais a travers les contes

Stabilirea unui program
fix al meselor
Identificarea alimentelor
sănătoase
‒Vizualizarea unor
poveşti scrise de autori
francezi celebri
‒dezvoltarea interesului
elevilor pentru lecturā
‒Vizualizarea unor
poveşti scrise de autori
francezi celebri
‒dezvoltarea interesului
elevilor pentru lecturā
- înţelegere impactului
comportamentului
consumatorului asupra
mediului înconjurător
- cunoaşterea drepturilor
şi responsabilităţilor
consumatorului
- evaluarea calităţii
produselor şi serviciilor

Activitate
culturala

Elevii si
profesorul

Realizarea
unei piese
de teatru

Educatie
pentru
securitate
personala

Elevii clasei

Afișe

-dezvoltarea abilităților

Activităţi
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

VII
Care sunt priorităţile mele ca şi
Educaţie tehnologică/ Pavel consumator?
Ion

VIII Matematică
Avram Olguţa

Măini lucrătoare, inimi rugătoare.
Felicitări de Paşti, desene colaje.

Realizarea
unei piese
de teatru
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de comunicare;
elevii vor invăța noțiuni
noi prin
intermediul desenelor

1245
-1335

VII Limba franceză
Marinescu Camelia

Aimer le franʕais a travers les contes

VIII
Care sunt priorităţile mele ca şi
Educaţie tehnologică/ Pavel consumator?
Ion

‒Vizualizarea unor
poveşti scrise de autori
francezi celebri
‒dezvoltarea interesului
elevilor pentru lecturā

Activitate
culturala

Elevii si
profesorul

Realizarea
unei piese
de teatru

- înţelegere impactului
comportamentului
consumatorului asupra
mediului înconjurător
- cunoaşterea drepturilor
şi respon- sabilităţilor
consu-matorului
- evaluarea calităţii
produselor şi serviciilor

Educaţie
pentru
securitate
personala

Elevii clasei

Afișe

ŞCOALA ALTFEL – clasele V-VIII
DATA :19.04.2019

Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

Interval Clasa
orar
Disciplina/numele şi
prenumele cadrului
didactic
V Matematică
Avram Olguţa

Denumirea activităţii

Obiective
urmărite

Tipul
activităţii

Participanţî/
invitaţi

Evaluarea
activităţii

Ne pregătim să întâmpinăm sărbătorile
pascale

Încondeiere de ouă

Activitati
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

VII Fizică

Experimente distractive

-realizarea unor
experimente care se pot
realiza cu materiale aflate
la indemana oricui.
-explicarea ştiinţifică a
fenomenelor din jurul
nostru, utilizând noţiunile
studiate.
* corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea
elementelor pozitive/
negative in ecranizarea
unei opera literare.
Încondeiere de ouă

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişe de
autoevaluare

Culturală/
Vizionare
film

Elevii clasei a
VIII-a

Chestionare

Activitati
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

-realizarea unor
experimente care se pot
realiza cu materiale aflate
la indemana oricui.
-explicarea ştiinţifică a
fenomenelor din jurul
nostru, utilizând noţiunile
studiate.
* corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea
elementelor pozitive/
negative in ecranizarea
unei opera literare.

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişe de
autoevaluare

Culturală/
Vizionare
film

Elevii clasei a
VIII-a

Chestionare

8- 850

Iancu Delia

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare comedia O scrisoare
pierdută I. L. Caragiale

VI Dirigenţie
Avram Olguţa

Ne pregătim să întâmpinăm sărbătorile
pascale

VII Chimie

Experimente distractive

900- 950
Iancu Delia

VIII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare comedia O scrisoare
pierdută I. L. Caragiale
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10001050

V Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare scenete după schițele lui I.
L. Caragiale

* corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea
elementelor pozitive/
negative in ecranizarea
unei opera literare.
Încondeiere de ouă

Culturală/
Vizionare
film

Elevii clasei a
V-a

Chestionare

VII Ed. plastică
Avram Olguţa

Ne pregătim să întâmpinăm sărbătorile
pascale

Activităţi
culturale

Elevii clasei

Produsele
elevilor

VIII Chimie

Afișul meu ecologic

-definirea conceptului de
ecologie;
-descrierea importanței
comportamentului
ecologic

Activitate de Elevii clasei
educaţie
ecologică şi
de protecţie a
mediului

Afișe

Vizionare de film in limba engleza

O1-formarea si
consolidarea
deprinderilor de
citire,audiere, povestire
O2-dezvoltarea
abilitatilor de comunicare
O3-stimularea interesului
fata de cultura si
civilizatia engleza
* Dezvoltarea abilităților
de comunicare ;

Activitate

Fișe de lucru

Iancu Delia

1055
-1145

V Lb. engleză / Stoica
Ruxandra

VII Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Concurs: povesteste, recunoaste
personajul

Dacă aș fi un personaj din basm...

Elevii clasei

formativ-educativa

și de
evaluare

Activitate
atelier

Literarartistică

Elevii clasei a
VII-a

Desene
Postere

Activitate
ştiinţifică

elevi

Fişe de
autoevaluare

* Exprimarea opiniei prin
raportarea literaturii la
propria experiență de
viață;
VIII Fizică
Iancu Delia

Experimente distractive

-realizarea unor
experimente care se pot
realiza cu materiale aflate
la indemana oricui.
-explicarea ştiinţifică a

Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă/PJ Raciu

11501240

45

12
-1335

V Limba și literatura
română
Lăpădat Silvia

Vizionare scenete după schițele lui I.
L. Caragiale

VII Lb. engleză / Stoica
Ruxandra

Vizionare de film in limba engleza

VIII Ed. muzicală
Avram Olguţa
VIII Lb. engleză / Stoica
Ruxandra

Concurs: povesteste, recunoaste
personajul

Ne pregătim să întâmpinăm sărbătorile
pascale
Vizionare de film in limba engleza
Concurs: povesteste, recunoaste
personajul

fenomenelor din jurul
nostru, utilizând noţiunile
studiate.
* corelarea literaturii cu
cinematografia;
*identificarea
elementelor pozitive/
negative in ecranizarea
unei opera literare.
O1-formarea si
consolidarea
deprinderilor de
citire,audiere, povestire
O2-dezvoltarea
abilitatilor de comunicare
O3-stimularea interesului
fata de cultura si
civilizatia engleza
Încondeiere de ouă
O1-formarea si consolidarea deprinderilor de
citire,audiere, povestire
O2-dezvoltarea
abilitatilor de comunicare
O3-stimularea interesului
fata de cultura si
civilizatia engleza

Culturală/
Vizionare
film

Elevii clasei a
V-a

Chestionare

Activitate

Elevii clasei

Fișe de lucru

formativ-educativa

și de
evaluare

Activitate
atelier

Activităţi
culturale
Activitate

Elevii clasei
Elevii clasei

formativ-educativa
Activitate
atelier

Produsele
elevilor
Fișe de lucru
și de
evaluare

