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Planificarea activităţilor din săptămâna „Să ştiu mai multe, să fiu mai bun”gimnaziu, 
 an şcolar 2015/2016 

 
Data Ora Clasa Denumirea  

activității 
Tipul 

activității 
Obiective Responsabili 

Luni 
18.04 

 

8.00-
8.50 

 

V  In paşi de dans Concurs Dezvoltarea abilitaților de dans Tăbârcă Otilia 
VI „Rebus matematic”  „Joc” didactic 

Matematică 
distractivă 
 

Dezvoltarea limbajului matematic riguros 
Dezvoltarea inteligenţei ”Să ştim mai mult” 
Abordare interdisciplinară 

Giuclea Tanța 

VII Internetul – prieten 
sau dusman 

Dezbatere Conştientzarea folosirii prudente a internetului Baciu Mircea 

VIII Ce liceu sa aleg? 
Târgul ofertelor 
școlare 2015 

Dezbatere -elevii clasei a VIII-a își vor face o părere asupra liceelor 
la care pot opta după finalizarea studiilor în școala 
noastră 
- a uşura sarcina absolvenţilor de clasa a VIII-a în a alege 
liceul  

Bratu Nicoleta 

9.00-
9.50 

 

V „Rebus matematic”  „Joc” didactic 
Matematică 
distractivă 

Dezvoltarea limbajului matematic riguros 
Dezvoltarea inteligenţei ”Să ştim mai mult” 
Abordare interdisciplinară 

Giuclea Tanța  

VI Paştele la români Concurs Realizare de desene  Tăbîrca Otilia 
VII  „Handbal” Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

VIII Internetul – prieten 
sau dusman 

Dezbatere Conştientzarea folosirii prudente a internetului Baciu Mircea 

10.00-
10.50 

 

V/VI  „Handbal” Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț 

VII „Rebus matematic”  „Joc” didactic 
Matematică 
distractivă 

Dezvoltarea limbajului matematic riguros 
Dezvoltarea inteligenţei ”Să ştim mai mult” 
Abordare interdisciplinară 

Giuclea Tanța 

VIII Ce liceu sa aleg? 
Târgul ofertelor 
școlare 2015 

Dezbatere -elevii clasei a VIII-a își vor face o părere asupra liceelor 
la care pot opta după finalizarea studiilor în școala 
noastră 
- a uşura sarcina absolvenţilor de clasa a VIII-a în a alege 
liceul  

Bratu Nicoleta 

11.00-
11.50 

 

V „Rebus matematic”  „Joc” didactic 
Matematică 
distractivă 
 

Dezvoltarea limbajului matematic riguros 
Dezvoltarea inteligenţei ”Să ştim mai mult” 
Abordare interdisciplinară 

Giuclea Tanța  

VI Students have talent Joc/concurs -organizarea unui concurs prin care elevii își vor 
prezenta diferitele talente 

Moraru 
Margareta 

VII 
VIII 

 „Handbal” Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț  

Marți 
19.04 

8.00-
8.50 

V „Matematică 
aplicativă” 

Măsurători în 
curtea şcolii 

Dobândirea cunoştinţelor referitoare la lungime-unităţi 
de măsură 

Giuclea Tanța 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

  VI The most important  
discoveries that 
changed our world 
forevor 

Vizionare CD Elevii vor lua cunoştinţă cu cele mai importante 
descoperiri care au schimbat lumea în care trăim 

Moraru 
Margareta 

VII ”Eco-art!” -confecționare 
produse 
ecologice 
reciclabile 

-să conștientizăm importanța reutilizării și reciclării 
obiectelor pentru a reduce poluarea 

Cristică Nina 

VIII Mari descoperiri  ale 
lumii 
“ 100 cele mai mari 
descoperiri in chimie” 

Vizionare 
documentar, 
dezbatere 

-Cunoașterea si constientizarea unor invenții care au 
revoluționat viața omenirii. 

Tăbîrcă Otilia 

9.00-
9.50 

 

V Easter Fun Recitare 
poezie  
Concurs 

-Elevii vor veni în contact cu diferrite poezii, cântece 
specifice sărbătorilor pascale organizate în Marea 
Britanie și SUA 
-organizarea de concursuri precum ”Egghunt” 

Moraru 
Margareta 

VI „Matematică 
aplicativă” 

Măsurători în 
curtea şcolii 

Consolidarea deprinderilor practice de aflare a 
perimetrelor şi ariilor 

Giuclea Tanța 

VII Mari descoperiri  ale 
lumii 
“ 100 cele mai mari 
descoperiri in chimie” 

Vizionare 
documentar, 
dezbatere 

-Cunoașterea si constientizarea unor invenții care au 
revoluționat viața omenirii. 

Tăbîrcă Otilia 

VIII ”Să descoperim Terra 
!” 

-vizionare film 
documentar 

-consolidarea cunoștințelor referitoare la evoluția 
planetei noastre 

Cristică Nina 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

10.00-
10.50 

 

V ”Să descoperim Terra 
!” 

-vizionare film 
documentar 

-consolidarea cunoștințelor referitoare la evoluția 
planetei noastre 
-sensibilizarea elevilor la problemele cu care se 
confruntă omenirea 

Cristică Nina 

VI Mari descoperiri  ale 
lumii 
“ 100 cele mai mari 
descoperiri in chimie” 

Vizionare 
documentar, 
dezbatere 

-Cunoașterea si constientizarea unor invenții care au 
revoluționat viața omenirii. 

Tăbîrcă Otilia 

VII „Matematică 
aplicativă” 

Măsurători în 
curtea şcolii 

Consolidarea deprinderilor practice de aflare a 
perimetrelor şi ariilor 

Giuclea Tanța 

VIII The sound of music Auditii 
muzicale 

Elevii vor identifica diferitele genuri muzicale asociindu-
le contextului social al vremii. 

Moraru 
Margareta 

11.00-
11.50 

 

V 
VI 

”Vrei să fii milionar!” Joc/concurs 
geografie 

-Sistematizarea cunoștințelor geografice 
-stârnirea interesului pentru descoperirea geografiei 

Cristică Nina 

VII “Cinematografie 
românească” 
 

Vizionare filme -promovarea unor valori culturale autentice; 

-vizionarea de producții cinematografice româneşti; 
Bratu Nicoleta 

VIII „Matematică 
aplicativă” 

Măsurători în 
curtea şcolii 

Consolidarea deprinderilor practice de aflare a 
perimetrelor, ariilor – volumelor (corpuri geometrice) 

Giuclea Tanța 

Miercuri 
20.04 

8.00-
8.50 

 

V 
VI 

Cine știe câștigă! Concurs 
cultura 
generală 

-consolidarea cunoștințelor Stan Florentina 

VII „Cel mai bun câştigă” Concurs 
matematică 

Evaluarea noţinilor de matematică  (comparativ) 
Logică şi trucuri matematice 

Giuclea Tanța 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

     
9.00-
9.50 

 

V ,,Cine ştie câştigă!” Concurs 
cultură 
generală 

- consolidarea unor cunoştinţe semnificative însuşite Bratu Nicoleta 

VI Rebus biologic recreativă -consolidarea cunoștințelor  referitoare la biologie Stan Florentina 
VII Franța in imagini concurs -dezvoltarea cunostintelor de cultură generală Blidaru Raluca 
VIII „Cel mai bun câştigă” Concurs 

matematică 
Evaluarea noţinilor de matematică  (comparativ) 
Logică şi trucuri matematice 

Giuclea Tanța 

10.00-
10.50 

 

V    Blidaru Raluca 
VI „Cel mai bun câştigă” Concurs 

matematică 
Evaluarea noţinilor de matematică  (comparativ) 
Logică şi trucuri matematice 

Giuclea Tanța 

VII Igiena personală concurs -consolidarea cunoștințelor referiooare la igiena 
personală 

Stan Florentina 

VIII ,,Cine ştie câştigă!” Concurs 
cultură 
generală 

- consolidarea unor cunoştinţe semnificative însuşite Bratu Nicoleta 

11.00-
11.50 

 

V Paștele  activitate 
practică 

-dezvoltarea simțului artistico-plastic Blidaru Raluca 

VI „Cel mai bun câştigă” Concurs 
matematică 

Evaluarea noţinilor de matematică  (comparativ) 
Logică şi trucuri matematice 

Giuclea Tanța 

VII Micul jurnalist Workshop consolidarea unor informații referitoare la stilul 
publicistic; 
 

Bratu Nicoleta 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

VIII Să păstrăm natura 
curată 

reciclare -să capete deprinderea de a proteja, a respecta natura și 
mediul înconjurător 

Stan Florentina 

Joi 
21.04 

 

8.00-
8.50 

 

V Drumetie în localitate 
Natura şi matematica 

Recreativa- 
calitatea 
stilului de viaţă 

Dezvoltarea abilităţilor specifice de orientare, cooperare 
şi solidaritate; valorizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 

Giuclea Tanța  

VI The British Sense of 
Humor 

Joc/concurs  -expunerea în ceea ce privește vocabularul limbii engleze 
prin intermediul glumelor și ghicitorilor; 
Captarea înțelesului celor de mai sus, elevii 
conștientizând faptul că există un alt tip de umor 
respectiv cel britanic 

Moraru 
Margareta 

VII Franceza prin cîntece 
și poezii 

Audiții 
muzicale 

-dezvoltarea vocabularului Blidaru Raluca 

VIII ”România pitorească” -vizionare CD 
științifice-
culturale 

-prezentarea locurilor și obiectivelor turistice din 
România 

Tăbîrcă Otilia 

9.00-
9.50 

 

V The British Sense of 
Humor 

Joc/concurs  -expunerea în ceea ce privește vocabularul limbii engleze 
prin intermediul glumelor și ghicitorilor; 
Captarea înțelesului celor de mai sus, elevii 
conștientizând faptul că există un alt tip de umor 
respectiv cel britanic 

Moraru 
Margareta 

VI Drumetie în localitate 
Natura şi matematica 

Recreativa- 
calitatea 
stilului de viaţă 

Dezvoltarea abilităţilor specifice de orientare, cooperare 
şi solidaritate; valorizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 

Giuclea Tanța 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com


 Şcoala Gimnaziala Mihăileşti 
CIF: 28068979 

com. Mihăileşti, jud. Buzău 
Tel./fax 0238/584.110 

e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com  

 

 

 
7 

 

Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

 VII 
VIII 

Bucătăria franceză Vizionare 
documenarelor 

-cunoașterea specificului culinar francez Blidaru Raluca 

10.00-
10.50 

 

V Franța în imagini Confectionarea 
de afișe 

-descoperirea obiectivelor turistice din Franța Blidaru Raluca 

VI Fotbal Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț 

VII Drumetie în localitate 
Natura şi matematica 

Recreativa- 
calitatea 
stilului de viaţă 

Dezvoltarea abilităţilor specifice de orientare, cooperare 
şi solidaritate; valorizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 

Giuclea Tanța 

VIII Literature versus film -Vizionare film 
-discuții 
argumentative 
 

-exprimarea opiniilor, utilizând limba engleză, pro și 
contra vizionării filmelor sau, din contră, a contactului 
direct cu cartea 

Moraru 
Margareta 

11.00-
11.50 

 

V Fotbal Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț 

VI Paștele în Franța Confecționarea 
de felicitări 

Dezvoltarea simțului artistico-plastic Blidaru Raluca 

VII The British Sense of 
Humor 

Joc/concurs  -expunerea în ceea ce privește vocabularul limbii engleze 
prin intermediul glumelor și ghicitorilor; 
Captarea înțelesului celor de mai sus, elevii 
conștientizând faptul că există un alt tip de umor 
respectiv cel britanic 

Moraru 
Margareta 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

VIII Drumetie în localitate 
Natura şi matematica 

Recreativa- 
calitatea 
stilului de viaţă 

Dezvoltarea abilităţilor specifice de orientare, cooperare 
şi solidaritate; valorizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 

Giuclea Tanța 

Vineri 
21.04 

8.00-
8.50 

 

V Șah Concurs 
 

Consolidarea  relației profesor-elevi, stimularea comunicării 

directe 
Stana Petruț 

VI Apa are memorie Film -să constientize importanța apei în natură Tăbîrcă Otilia 
VII Pictura icoane pe 

sticlă 
Activitate - Să prezinte obiceiurile pascale la români  

VIII ”Să păstrăm natura 
curată” 

-ecologizare -să capete deprinderi de a proteja și respecta natura și 
mediul înconjurător 

Cristică Nina 

9.00-
9.50 

 

V Apa are memorie Film -să constientize importanța apei în natură Tăbîrcă Otilia 
VI Șah Concurs 

 
Consolidarea  relației profesor-elevi, stimularea comunicării 

directe 
Stana Petruț 

VII-
VIII 

”Să păstrăm natura 
curată” 

-ecologizare -să capete deprinderi de a proteja și respecta natura și 
mediul înconjurător 

Cristică Nina 

10.00-
10.50 

 

VII-
VIII 

Urmand Pasii Spre 
Golgota 

Vizionare de 
filme 

-Să prezinte evenimentele biblice petrecute în 
săptămâna patimilor lui Hristos 
- Să exprime o atitudine comportamentală adecvată 
sărbătorii pascale 

Chioreanu 
Georgian 

VI ”Să păstrăm natura 
curată” 

-ecologizare -să capete deprinderi de a proteja și respecta natura și 
mediul înconjurător 

Cristică Nina 

VII Fotbal  Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț 
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Data Ora Clasa Denumirea  
activității 

Tipul 
activității 

Obiective Responsabili 

VIII Urmand Pasii Spre 
Golgota 
”Cultură și 
spiritualitate 
romănească 

Concurs -Să prezinte evenimentele biblice petrecute în 
săptămâna patimilor lui Hristos 
-Să prezinte slijbele săvârșite în Biserica Ortodoxă în 
săptămâna mare 
-Să prezinte obiceiurile pascale la români 

Tăbîrcă Otilia 

11.00-
11.50 

 

V-VI Urmand Pasii Spre 
Golgota 
”Cultură și 
spiritualitate 
romănească 

Concurs -Să prezinte evenimentele biblice petrecute în 
săptămâna patimilor lui Hristos 
Să prezinte slijbele săvârșite în Biserica Ortodoxă în 
săptămâna mare 
* Să prezinte obiceiurile pascale la români 

Chioreanu 
Georgian 

VII 
VIII 

Fotbal  Joc sportiv Dezvoltarea abilitaților sportive la elevi – acordarea de  

diplome 
Stana Petruț 
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