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ACTIVITATI EDUCATIVE SI EXTRASCOLARE – cons. educativ prof. 
Stancu Mariana

 Propunandu-și desfasurarea unui învațămant de calitate, potrivit intereselor elevilor si 
parinților, în conformitate cu cerințele societății, în general, si ale comunității, in special, 
școala noastră este implicată in diferite parteneriate si desfașoară numeroase activități 
extrașcolare..

 In data de 1 octombrie 2015 a avut loc in școală campania de voluntariat   ,, Ajută un 
bunic” , in cadrul careia elevii claselor 0-VIII,  au donat alimente neperisabile pentru a 
ajuta persoanele varstnice de pe raza comunei Branești, aflate in dificultăți materiale. 
Alimentele stranse au fost donate către doua persoane varstnice, una dintre ele avand si 
un handicap motor.

 In data de 16 octombrie am celebrat ,, Ziua Mondială a sănătății”, elevii fiind indemnați
prin intermediul diverselor activități, să consume zilnic fructe si legume și să adopte un 
stil de viață sănatos.

 In săptămana ,, Move Week”, desfasurată in luna octombrie 2015, elevii școlii, au 
susținut activități sportive in curtea școlii iar elevii școlii din Islaz au desfășurat diverse 
jocuri sportive la sala de sport din Brănești. Toti elevii au primit diplome de participare.

 In luna octombrie, elevii claselor a V-a impreuna cu doamnele profesoare Zega Simina si 
Aydin Anişoara, au vizitat Biblioteca Nationala a Romaniei unde au paticipat la activități 
și au cunoscut ,, Grecia Antică’’.



 In data de 31 octombrie 2015, elevii scolii au desfasurat activitati cu 
prilejul Halloweenului. Elevii participanti la concursurile: Halloween 
Pumpkins, expozitie desene si concursul de costume, au fost rasplatiti cu 
diplome si premii.

 In luna octombrie au avut loc alegeri pentru alegerea membrilor Consiliului 
Consultativ al Elevilor, acesta avand urmatoarea structura: Presedinte: Gate 
Raluca, Vicepresedinte: Tanjala Bianca, secretar: Penciu Andreea.

 In data de 9 octombrie d-na Zega Simina a desfasurat activitati cu clasele 
VII- VIII, prin care au fost comemorate victimele Holocaustului.

 Proiecte tematice: ,,Toamna”-realizat si desfasurat de d-na Stanciu Rodica 
cu clasa pregatitoare B, avand ca obiective: colectarea materialelor naturale 
si confectionarea unor lucrari, observarea schimbarilor din natura. Proiect 
,,Lumea povestilor”, Ziua Internationala a alimentatiei.

 In luna noiembrie 2015, elevii ciclului primar, insotiti de d-nele invatatoare, 
au vizionat piesa de teatru ,, Spaima zmeilor,, la Teatrul Excelsior.

 In data de 5 noiembrie 2015, elevii claselor primare insotiti de d-nele 
Anghel Maria si Grigore Alina, au realizat o excursie pe traseul Branesti-
Pitesti- Pietrosani cu scop de documentare, socializare si recreere.



 In data de 6 noiembrie 2015, in scoala s-a desfasurat proiectul coordonat de Ilie 
Iustina, ,, Muzicoterapie activa „ in care Jean Baptiste Manitou le-a prezentat 
elevilor diverse instrumente si pseudoinstrumente, implicandu-i in povesti 
muzicale. Activitatea s-a derulat la Caminul Cultural, Branesti.

 In data de 12 noiembrie toti elevii claselor 0-VI au participat la concursul ,, 
Amintiri din copilarie”- etapa I, Scoala Gimnaziala nr.1 fiind organizator in 
parteneriat cu Editura Copilaria. ,,Amintiri din copilarie” este un concurs 
national, participand scoli din toate judetele tarii

 In sapatamana 17- 21 noiembrie 2015, scoala a participat la actiunea de 
voluntariat ,, Saptamana legumelor si a fructelor donate”, o campanie marca 
SNAC, organizata de MEN si Asociatia Children.s Higt Level Group, in care s-
au stans peste 500 de Kg de fructe si legume, care au fost donate unor elevi ai 
scolii.

 In data de 26 noiembrie 2015, d-na Enache Adriana a organizat un atelier de 
creatie si o vizita la Muzeul Taranului Roman impreuna cu elevii  clasei a II-a, 
Islaz.

 In luna noiembrie, elevii scolii au participat la concursul desfasurat online :,, 
Profu de mate”.

 In data de 29.11.2015, elevii claselor 0, I, IV- Islaz, au mers la Circul Globus 
Bucuresti pentru vizionarea unui spectacol de circ.



 În luna decembrie în școală au fost derulate două proiecte : 

 ,,Fii bun, fii Moș Craciun”- în cadrul căruia au fost donate hăinute unor elevi 
din școala, a căror situație materială este precară.

 ‘’In asteptarea lui Moș Craciun”- serbari școlare. Elevii au primit cadouri de la 
Primaria Branesti.

 In data de 2.12.2015, elevii claselor 0, II, III, insotiti de doamnele Ganciu 
Georgeta, Stanciu Rodica si Ungurenci Georgeta au efectuat o excursie pe 
traseul Bucuresti-Targoviste, vizitand Muzeul National al Politiei Romane.

 In data de 14 decembrie 2015, clasele II-a A, III-B, I-a A insotiti de d-nele 
Dobre Ioana, Grigore Alina si Gheorghe Mariana, au vizionat la Tetrul 
Excelsior o piesa de teatru.

 In data de 15 decembrie 2015, elevii claselor primare insotiti de d-na Steopoae 
Sabina, au primit Sfanta Taină a Spovedaniei si a Impărtășaniei la biserica 
locală.

 In data de 15.01.2016, a fost organizat un concurs de pictură dedicat marelui 
poet , Mihai Eminescu, unde urmatorii elevi au obținut urmatoarele premii: 
Premiul I ( Penciu Andreea), Premiul II ( Stan Maria), Premiul III (Calivascu 
Andreea ), Mențiune ( Gusa Alexandra).





 În data de 21 ianuarie 2016, școala a participat la activitatea organizată de 
CCD-Ilfov- ,, Odă luceafarului culturii romanești”- recital de poezie 
eminesciană, cu urmatoarele rezultate: Dascalu Andreea sub îndrumarea d-nei 
Șteopoae Sabina- Premiul II.

 In data de 24 ianuarie au fost realizate diverse activități: cantece, postere,  
pentru a marca ,, Mica Unire”

 In data de 27 ianuarie, elevii claselor 0-II s-au deplasat împreuna cu 
doamnele învățătoare la teatru pentru vizionarea spectacolului ,, Crăiasa 
zapezii”

 In luna ianuarie, Comandamentul Centrului Militar-Ilfov, au prezentat elevilor 
de clasa a VIII-a,  planul de școlarizare si oferta educațională pentru Colegiul 
Național Militar.

 In data de 1 februarie 2016, au fost prezentate reguli de siguranta in cadrul 
activitatii ,, Siguranță de nota 10,,- campanie derulata de catre Politia Romană, 
coord. Ciocan Christian.

 În perioada 11.01.2016- 15.01.2016 în școală a fost derulat proiectul cordonat 
de d-na Aydin Anisoara: <<Gandind la Eminescu>>, avand ca scop, 
cunoașterea operei si a vieții marelui poet, dezvoltarea dragostei pentru 
literatură



Semestrul II

 În data de 14 martie 2016, elevii școlii au participat la Festivalul 
International al Localitații Brănești- Ziua Cucilor, in urma căruia elevii 
participanți au fost premiați de catre Consiliul local, cu o excursie la 
Predeal.

 In luna aprilie, elevii insotiți de cadrele didactice au plecat într- o excursie 
cu finanțare de la Consiliul Local in Predeal, Poiana Trei Brazi.

 Titlul proiectului: Şa stii mai multe, sa fii mai bun”- săptămana 18 – 22 
aprilie 2016

 Activităţile desfăşurate:

 18.04.2016- Ziua atelier- elevii au desfasurat activitati cultural artistice, 
culturale, educatie pentru sanatate siu stil de viata sanatos

 Let.s sing- activitate desfasurata sub coordonarea d-nei Cocos Alice 
impreuna cu elevii claselor a V-a, activitatea avand ca scop: imbogatirea 
vocabularului in limba engleza si exersarea limbii engleze prin cantec



 Traditii de Paste- activitate coordonata de d-na Paulet Daniela impreuna cu 
elevii clasei a III-a, Islaz. Elevii au incondeiat oua utilizand tehnica rularii 
hartiei. 

 De vorba cu medicul stomatolog- activitate coordonata de d-nele Arsene 
Floarea si Gheoghe Mariana in parteneriat cu Cabinetul stomatologic, 
Branesti. Elevilor le-au fost prezentate filme cu caracter educativ, le-a fost 
prezentata tehnica periajului corect. Activitate s-a desafurat la Caminul 
cultural, Branesti. La această activitate au participat toate clasele de la 
ciclul primar și cadrele didactice care predau la clase.

 Vizionare film- activitate coordonata de d-nele Grigore Alina si Anghel 
Maria, activitate ce a avut ca scop: cunoaşterea valorilor morale 
fundamentale , reflectate din basme. Au fost vizionate filmele: Alba ca 
zapada si Amintiri din copilarie.

 In asteptarea Sf. Sărbatori Pascale. – sub coordonarea d-nei Arsene 
Floarea, elevii clasei Pre A, au primit Sf. Taina a Impartasaniei, au realizat 
felicitari, au incondeiat oua, activitatea avand ca scop stimularea interesului 
pentru valorile moral-crestine si dezvolarea abilitatilor privind realiyarea de 
obiecte specifice sarbatorii.



 Tradiţii de Paşte- activitate cordonata de d-na Gheorghe Mariana, avand ca 
scop cunoşterea de catre elevi a obiceiurilor şi tradiţiilor legate de 
Sărbătoarea Pascală. Elevii clasei I- A,  au realizat colaje cu Iepuraşul de 
Paşte şi au mers la biserica unde au primit Sf. Taina a Impartaşaniei.

 Ziua florilor- activ. Coordonată de d-nele Burlacu Mihaela şi Vasile 
Aurelia, in cadrul căreia, elevii de la cls. Pre şi a IV-a, Islaz au plantat flori 
in curtea şcolii şi au participat la o sesiune de informare in care şi-au 
imbogăţit cunoştinţele despre florile specifice anotimpului, primavara.

 Bijutierul- elevii clasei Pre B, impreună cu d-na Stanciu Rodica, au vizitat 
atelierul d-nului George Radu. Elevii au aflat etapele confecţionării 
bijuteriilor, acesta făurind în prezenţa copiilor verighete din argint.

 Icoana sufletului meu- d-na Boeru Mihaela a coordonat impreuna cu 
cadrele didactice de la invățămantul gimnazial activitatea de pictură pe 
sticlă. Elevii claselor V-VIII, au executat icoane pe sticlă, utilizand diverse 
tehnici.

 Multiculturalism- d-nele Stancu Mariana, Badea Tatiana, Tone Nicoleta, 
impreună cu elevii claselor a VII-a şi  VIII-a, au participat la invitaţia d-nei 
Culea Marilena, directorul Grupului şcolar Cezar Nicolau, la o activitate 
din cadrul unui proiect realizat în parteneriat cu şcoli din Turcia. 



 Elevii au vizionat un documentar despre tradiţii, obiceiuri şi atracţii 
turistice din Turcia şi au participat activ la activităţile proiectului( jocuri, 
prezentări de modă eco). Elevii şcolii noastre au susţinut un program 
artistic cu dansuri populare.

 Ministerul elevilor- Vizita la Ministerul Mediului- activ. coordonata de 
Calin Iulia, care impreuna cu reprezentanti ai clasei a V-a A, s-au intalnit cu 
Ministrul Mediului si secretarii de stat, au discutat despre probleme actuale 
de mediu si au gasit solutii concrete pentru comunitate.

 La finalul activităţilor s-a organizat o expozitie cu produsele finale .   



 19.04.2016- ,,Ziua Voluntariat”

 La pas prin localitatea mea- activitate coordonată de Geambașu Roxana cu 
elevii claselor a IV-a. Elevii au acumulat deprinderi de orietare turistică, au 
realizat o acțiune de ecologizare a locurilor de joacă.

 Tradiții și obiceiuri- activitate coordonată de d-na Paulet Daniela cu clasa a 
III-a A, Islaz. Elevii au fost imbracați in costume populare din diferite zone, 
interpretand și dansand melodii populare din diferite zone ale țarii.



 Ziua sănătății- activitate coordonata de d-nele Burlacu Mihaela și Vasile 
Aurelia, structura Islaz . Elevilor le-au fost prezentate filme cu caracter 
educativ, le-a fost prezentata tehnica periajului corect, importanța 
alimentației în menținerea sănătății dinților, importanța viyitei la medicul 
stomatolog. La această activitate au participat toate clasele de la ciclul 
primar și cadrele didactice care predau la clase.

 Sunt soldat, îmi apar țara- activitate coordonată de d-nele Stanciu Rodica, 
Ungurenci Georgeta și Ganciu Georgetă în parteneriat cu U.M.01877. 
Activitatea a avut ca scop: dezvoltarea spiritului civic. Elevii au observat 
armamentul din dotare, au observat in acțiune un robot de deminare, au 
descoperit importanța disciplinei in meseria de soldat.

 Activitate de recreere-drumeție- sub îndrumarea d-nelor Anghel Maria și 
Grigore Alina, elevii claselor II-a B și III-a B, au vizitat Primăria , Poliția și 
stadionul Catălin Haldan.

 Orientare turistică- activ. coordonată de cadrele didactice de la ciclul 
gimnazial. Elevii claselor V-VIII s-au deplasat la Padurea Cucu unde au 
realizat activitati de ecologizare, orientare turistica, jocuri.

 O calatorie pe Calea Mogosoaiei- coordonator Gheorghe Irina, deplasare 
in Bucuresti impreuna cu elevii clasei a VII-a A.



 Povestea mea multiculturala- proiect realizat de d-na Calin Iulia impreuna 
cu elevii scolii (21 elevi) din ciclul gimnazial, in care au fost promovate 
traditii si obiceiuri traditionale locale. Workshop-uri de gastronomie 
traditionala locala ( chisaleap), confectionare masti de cuci, folclor 
traditional ( Sinimi, dans tiganesc, acorduri lautaresti).

 20. 04. 2016- Ziua sportului

 Vlad Țepeș și turcii- activitate coordonată de d-nele Geambașu Roxana, 
Ungurenci Georgeta, Stanciu Rodica. Excursie la Pietroșani cu elevii 
ciclului primar, unde au fost împarțiti in ateliere de lucru, invățand despre 
strămoșii noștri și despre luptele purtate de aceștia cu turcii. Au participat la 
confecționarea armelor, demonstrații de luptă, realizarea unui steag, tir cu 
arcul si concurs de tras la franghie.

 Concurs de cultură generală- activ. Cordonată de d-na Păuleț Daniela. 
Elevii au dobandit cunoștințe și le-a fost evaluata creativitatea și 
originalitatea.

 In lumea poveștilor- activ. realizată de d-nele Burlacu Mihaela și Vasile 
Aurelia cu elevii ciclului primar, structura Islaz. Scopul: stimularea 
interesului pentru lectură și ințelegerea textului citit.



 Hai să ne jucăm- activ. realizată de d-na Gheorghe Mariana, scopul fiind de 
a stimula interesul copilului pentru joc și mișcare.

 Ziua sportului- activitate cordonată de d-nul prof. Gheorghe Dan in 
colaborare cu cadrele didactice din ciclul gimnazial. Activitatea s-a 
desfășurat pe stadionul Catalin Haldan, unde au avut loc intreceri sportive: 
fotbal, volei, sărituri cu coarda. Au participat un numar mare de elevi de la 
ciclul gimnazial.

 Consiliere și orientare- activ. coordonată de d-na Stancu Mariana, care 
impreună cu elevii claselor a VIII-a, s-a deplasat la I.S.J. Ilfov pentru 
prezentarea ofertei educaționale din jud. Ilfov. Reprezentanții liceelor din 
Ilfov, au oferit elevilor informații despre admitere.

 Chimie aplicată- d-na Liana Cristea, in laboratorul liceului Th. Pietraru, a 
susținut o activitate experimentală cu o grupa de 30 de elevi ai școlii.

 Povestea mea multiculturala- proiect realizat de d-na Calin Iulia impreuna 
cu elevii scolii (21 elevi) din ciclul gimnazial, in care au fost promovate 
traditii si obiceiuri traditionale locale. Workshop-uri de gastronomie 
traditionala locala ( chisaleap), confectionare masti de cuci, folclor 
traditional ( Sinimi, dans tiganesc, acorduri lautaresti).



21.04.2016- Ziua Culturală

 In lumea poveștilor- sub coordonarea d-nei Arsene Floarea, elevii de la clasa 
pregatitoare au citit povești, fiind analizate și conturate profilurile personajelor. 

 Tehnici de prim-ajutor- activ. realizată de d-na Geambașu Roxana in colaborare 
cu reprezentanți de la Crucea Roșie, elevii claselor a IV-a și-au insușit tehnici 
de bază de prim ajutor. D-nul Nicu Mihalache a realizat diverse demonstrații de 
acține in caz de accident.

 Ziua circulație rutiere- activ. realizată de d-nele Burlacu Mihaela și Vasile 
Aurelia cu elevii ciclului primar, structura Islaz. La activitate a participat un 
echipaj al Politiei locale care a explicat elevilor regulile de circulație.

 Să descoperim tainele aranjamentelor florale- ativ. coord. de d-nele Ganciu 
Georgeta și Stanciu Rodica. D-na Gina Vasile, reprezentat al unei Florării 
locale, a indrumat elevii in realizarea unor aranjamente florale. Florile au fost 
donate de catre această firmă.

 Primăvara, bucuria noastră!- activ. coordonată de d-na Gheorghe Mariana, in 
care elevii clasei I-a A au desfășurat activități artistice de recitare și interpretare.

 O floare, un zambet- activ. desfașurata de d-na Păuleț Daniela împreună cu 
elevii clasei a III-a A, Islaz. 



 Drumeție- d-nele Anghel Maria, Grigore Alina și Enache Adriana impreună cu 
elevii din ciclul primar, au efectuat o excursie pe traseul Branesti- Brașov. 
Elevii au vizitat  Muzeul de Științe din Ploiești, Prima Școală Romanească din 
Brașov, Piața Sfatului din Brașov

 Drumeție- d-na Gheorghe Irina

 Supercupa Brănești: volei și fotbal- activitate coordonată de d-na Stancu 
Mariana și d-nul Gheorghe Dan. Intreceri sportive intre elevii școlilor din 
localitate. Activitatea s-a desfașurat in sala de sport a Liceului T. Lalescu.

 Ne jucăm, comunicăm, ne respectăm!- activitate coordonată de d-nele Badea 
Tatiana și Zega Simina in colaborare cu cadrele didactice de la ciclul gimnazial. 
Elevii claselor V-VIII  au participat la diverse jocuri ale copilăriei.

 Zilele filmului romanesc- activitate coordonată de Aydin Anișoara și 
Tăsloveanu Angel. Elevii claselor V-VIII au vizionat filmul Baltagul și piesele 
de teatru: O scrisoare pierdută, D-l Goe.

 Povestea mea multiculturala- proiect realizat de d-na Calin Iulia impreuna cu 
elevii scolii (21 elevi) din ciclul gimnazial, in care au fost promovate traditii si 
obiceiuri traditionale locale. Workshop-uri de gastronomie traditionala locala ( 
chisaleap), confectionare masti de cuci, folclor traditional ( Sinimi, dans 
tiganesc, acorduri lautaresti).





 22.04.2016- Ziua școlii

 Elevii școlii au susținut pe scena Caminului Cultural un program artistic in 
intervalul orar 9- 17. elevii școlii sub indrumarea cadrelor didactice au 
cantat, dansat, recitat, interpretat deverse roluri in scenete. Prin activitățile 
programului artistic, elevii si-au pus in valoare taptitudinile  artistice, 
promovand imaginea școlii și creșterea prestigiului acesteia. Elevii au 
participat cu interes, manifestand implicare și seriozitate in pregatirea 
programului artistic. Parinții au participat in numar mare, incununad cu 
aplauze eforturile copiilor.

 Din programul desfasurat pe scena Caminului Cultural Branesti, amintim:



 În deschidere, elevul Mincă- Vangu Mihnea din clasa  I B  a susţinut un 
recital la tobe, dovedind talentul şi perseverenţa unui copil dornic să se 
afirme.

 ,,Povești cu tâlc!” ,  elevii clasei pregătitoare A, îndrumaţi de d-na 
învăţătoare Arsene Floarea.

 Elevii clasei pregătitoare B, coordonaţi de d-na Stanciu Rodica ne-au 
încântat cu dansurile lor: ,,Barbie Girl”și ,,Chiuaua”. 



 Elevii clasei I A, îndrumaţi de d-na învăţătoare  Gheorghe Mariana  au 

pregatit CANTECELE ȘI POEZIILE COPILARIEI.

 SUNTEM MICI, DAR VOINICI - ne spun elevii clasei I B, îndrumaţi de d-

na învăţătoare Ungurenci Georgeta. Au intins o horă mare, acompaniați de 

colegii lor talentați: Drăguț Maia, Bărăscu Daniel, Slav Ioana și Pană 

Cătălina.

 ,,Vis de copil în cântec și dans” – elevii clasei a II –a A, coordonați de 

doamna învățătoare Dobre Ioana.

 Elevii clasei a III-a A coordonați de doamna Ganciu au dansat 

,,Brașoveanca” și ,,Ca românul nu e pe lume niciunul”.

 Elevii clasei a II-a B, îndrumați de doamna Anghel Maria, au pregatit 

scenetele:,, Mița și Rița la piață” și ,,Prostia omenească”.

 Elevii clasei a II a A , îndrumaţi de d-na învăţătoare Ganciu Georgeta  ne-

au introdus in lumea valsului și a dansului modern: vals și Lambada.

 Elevii clasei a III-a B, coordonați de doamna Grigore Alina, au pregătit 

cântecele ,,Visez o lume a mea” și ,,Gașca mea”.



 Elevii clasei a II a B ne-au mai pregătit ceva: un cântec și un dans al    

paharelor.

 Elevii claselor V-VIII, sub indrumarea doamnelor diriginte, au incantat 

parintii cu un program in care au cantat pe ritmuri moderne si populare, 

dansat, au pus in scena diverse scenete.

 Ministerul elevilor- Vizita la Ministerul Mediului- activ. coordonata de 

Calin Iulia, care impreuna cu reprezentanti ai clasei a V-a A, s-au intalnit cu 

Ministrul Mediului si secretarii de stat, au discutat despre probleme actuale 

de mediu si au gasit solutii concrete pentru comunitate.

 Proiectul Povestea mea multiculturala- Branestenii, a fost inscris pentru 

concursul national- Sa stii mai multe, sa fii mai bun.



 In data de 26.05.2016, s-a organizat la CCD-Ilfov, concursul de reviste 

scolare ,, Revista scolara ilfoveana-2016”, revista scolii ,, Floare de colt”, 

obtinand locul I.

 In luna mai, reprezentantii liceului T. Lalescu au prezentat elevilor de clasa 

a VIII-a oferta educationala a liceului.

 In data de 1. 06. 2016, d-na Steopoae Sabina s-a deplasat impreuna cu 

elevii clasei a VI-a B la Therme-Balotesti, pentru a face o bucurie elevilor 

de Ziua Copilului.

 In data de 1 iunie, elevii claselor a VIII-a impreuna cu d-nele Stancu 

Mariana si Duminica Laura, au fost invitati de reprezentantii liceului T. 

Lalescu pentru a cunoaste spatiile si dotarile liceului.

 In data de 18.06.2016, s-a  desfasurat pe raza Comunei Branesti, sub 

coordonarea d-nului prof. Gheorghe Dan,  Crosul Olimpic ,, Olympic 

Day”, unde au participat si elevii scolii noastre obtinand numeroase premii. 

( Categoria Primar: Locul I- Maruntelu Daniela, Locul II- Liscan Gabriela, 

Locul III- Anghel Raluca Elena, Locul IV- Diaconu Daniela)



 De-a lungul anului scolar, la nivelul unitatii noastre s-au desfasurat 
activitati de educatie juridica, atat la ciclul primar cat, si la ciclul gimnazial. 
Activitatile au fost coordonate de persoane cu studii juridice: Avocat 
Geambasu Monica, Av. Liscan Aurel, Av. Turmac Mihaela. 

 Proiect de parteneriat educațional intre Scoala Gimnazială nr.1 și Grădinița 
Rița Gărgarița- Adaptarea copiilor la regimul școlar, ce s-a desfașurat pe 
durata unui an scolar, in cadrul cțruia au fost derulate mai multe activități: 
Ziua porților deschise, Activități comune legate de sărbatorile 
Pascale,participarea prescolarilor la ore de curs.

 In luna martie, elevii clasei a VII-a B au facut o donatie din fondul generat 
de caștigul concursului Eco Alert,  pentru a sustine proiectul- Comunicare 
si dezvoltare personală prin muzică, la care au participat elevii scolii 
gimnaziale din Glina, sub cordonarea d-nei Iulia Calin . Proiectul s-a 
realizat cu sprijinul lui Jean Baptiste Manitou. Sesiunea de Drumming a 
avut dpret scop inlăturarea stresului și stimularea coordonării in cadrul unui 
grup. Elevii au cantat la diferite instrumente.

 In școală, incepand cu 26 martie 2016, s-a desfășurat Campania de 
Educație ecologică și mediu- Ecoatitudine. S-au desfășurat activități de 
informare, de reciclare selectivă și de ecologizare



 In luna mai elevii impreuna cu cadrele didactice au celebrat ,,Ziua Eroilor,, 

printr-un program de recitare si cantece. Activitatea a inceput prin 

depunerea de flori la monumentul ridicat in cinstea eroilor din curtea 

Bisericii Sf. Nicolae din localitate.

 In luna iunie, elevii claselor a VIII-a au desfășurat activitatea ,, Ultimul 

Clopoțel,, in care si-au luat ramas-bun de la școala și de la cadrele 

didactice. 

 Scoala Gimnazială nr. 1, Brănești a desfășurat  Concursul National școlar ,, 

Amintiri din copilărie,, in colaborare cu Editura Amintiri Copilăria și Smart 

Media Education , in parteneriat cu școli din București ( Sc. Gimn. Nr.163, 

Sc.Gimn. nr.126, Sc. Just 4 Kids), Brașov ( Centrul Sc. Ptr Educație 

incluzivă), Ilfov ( Liceul sportiv Clinceni), Prahova ( L.T ,,Constantin 

Cantacuzino,,), Ialomița ( Sc. Gimn.  Spiru Haret), Neamț ( Sc. Gimn. 

Grumăzești)



Nr Disciplina Data desfasurare Participanti Calificati la faza

judeteana

1. Lb. romana 23.ianuarie 2016-

Faza locala

7 elevi din ciclul primar, indrumati de prof.

Geambasu Roxana si

21 din ciclul gimnazial sub indrumarea prof.

Aydin Anisoara si Tasloveanu Angel.

-7 elevi din clasa a IV-a,

-6 elevi cls. a V-a

-5 elevi din clasa a VI-a

- 4 elevi din clasa a VII-a

- 6 elevi din clasa a VIII-a

Gate Raluca- VIII B

2. Istorie 31 ianuarie 2015 4 elevi

cls. VIII-a

Stoian Constantin- VIII

B- calificat si

participant la faza

nationala

3. Biologie Decembrie 2015 4 elevi

Cls. VII-a

-

4. Ed. Civica

Cls. III-IV

23 Ianuarie 2015 10 elevi- Scoala Islaz

14 elevi- Școala Branesti

Cls. III-IV

5 echipaje

Radu Cosmina

Olteanu Claudia

Stoica Catalin

Dumitru Catalina

Radulescu Delia

Nuta Irina

REZULTATE OLIMPIADE



5. Lb. engleza 24 ianuarie

2015

11 elevi

Clasele VII-VIII

-

6. Religie 29 ianuarie

2016-faza

locală

4 elevi- clasele V-VIII

Prof, indr. Steopoae Sabina

Dragut Teodora (8.65),

Stan Maria Andreea (9.15), calif. Faza judeteana

Grigorita Aurelia (8.80),

Stoica Elena Cornelia ( 9.60), calif. Faza judeteana

7. Olimpiada

gimnaziilor

- Sah,

echipe

Ianuarie 2016 Prof. coord. Gheorghe Dan - Palos Maria (II-A)

- Constantin Andrei ( VI-A)

- Tone Andrei Nicusor (VII-B)

- Potrivitu Alexandru ( VIII-aB)

8 Olimpiada

de

Lingvistică

Decembrie

2015

11 elevi, clasele V-VIII,

prof. indrumator:

Tasloveanu Anghel, Aydin

Anisoara

Turmac Ioana- PREMIUL I – rezultat obt. faza judeteana

Gate Raluca- MENTIUNE- rezultat obt. faza judeteana

Matei Cristina, Voicu Denisa, Ghetu Daniel, Stanciu

Ionut, , Petre Sorina, Stan Maria, Diaconescu Filip,

Dragnea Adrian, Tanjala Bianca ;

Calificata la faza nationala: Turmac Ioana

9. Olimpiada

pentru

lectura ca

abilitate

pentru viata

10 elevi – clasele V-VIII

prof. indrumator:

Tasloveanu Anghel, Aydin

Anisoara

Matei Cristina, Constantin Maria, Radu Georgia, Turmac

Ioana, Cismaru Diana, Dragut Teodora, Petre Sorina,

Stan Maria, Gate Raluca,Stoica Cornelia



10. Olimpiada micilor

bancheri Faza nationala –

6 mai 2016

Indrumator Geambasu

Roxana

Au participat elevii

cls. A III-a si a IV-a

Iliescu Bianca, Paun Anda-Cristina,

Ungureanu Andrei,

Nedu Iuliana, Anghel Raluca, Corina

Gabriele

Au primit la faza

nationala diploma de

paticipare:

Iliescu Bianca, Paun

Anda-

Cristina,Ungureanu

Andrei, Nedu Iuliana,

Anghel Raluca,

Corina Gabriele

11. Concurs interdisciplinar

,, Cultura si

spiritualitate”

Etapa judeteana-

19.03.2016

Etapa nationala –

mai 2016

- 14 elevi

calificati la

judeteana

Baicu Dumitra, Matei Cristiana,

Minciuna Ana-Maria, Radu Cosmina

Stanciu Ionut, Voinea Andreea,

Constantin Raluca

Cretu Bianca, Oancea Ruxandra,

Petre Sorina Andreea, Nuta Andreea

Gate Raluca, Stoica Cornelia

Tanjala Bianca

Calificata la faza

nationala Petre

Sorina- Andrea- cls.

VI-a A



12. Olimpiada de

geografie Terra

Etapa locala-

17.02.2016

- Stoian Constantin ( VIII-B)-

9.00

- Ganciu George (VII-a A)-

8.50

- Lefter Dragos (V-a B)- 8.10

- Stanciu Ionut (V-a B)-8.00

- Radu Georgia

- Turcitu Andreea

- Matei Cristiana

- Fechita Radu

- Opinca Ana Liliana

- ,



Rezultate concursuri scolare:
 Comper - competenta matematica

 Premiul I- Stan Tudor Florian ( I B), Pascaliu Claudiu Mihaita ( I B), Stanciu 
Riana Gabriela ( I B), Pana Catalina Maria ( I B), 

 Comper – comunicare

 Premiul I- 27 elevi

 Premiul II- 11 elevi

 Premiul III- 1 elev

 Prietenii naturii – activitate din cadrul Proiectului Educational Regional ,, 
Oameni si locuri”

 Premiul III- Stanciulescu Maria ( I-a )

 Mentiune- Stanciu Riana 9 (I-a)

 Concursul National Interdisciplinar de lb. Romana si religie-,, Cultura si 
spiritualitate”, desfasurat la Manastirea Putna in perioada 27-29 mai 2016 unde 
eleva Petre Sorina Andreea de la clasa a VI-a A, a obtinu Premiul Special



 Concursul National ,, Universul Cunoasterii prin lectura”-faza judeteana  

26.03.2016

 Participanti sub coordonarea d-nei Aydin Anisoara si d-nului Tasloveanu Angel: 

Baicu Dumitra, Boata Andrei, Botusan Alexandru, Enache Oana, Gheorghe 

Andrei, Matei Cristiana, Stuparu Maria, Cismaru Diana, Stan Maria

 Amintiri din copilarie:

 Etapa noiembrie 2015- au primit premii 285 elevi

 Locul I- 54

 Locul II- 51

 Locul III- 17

 Etapa februarie 2016- au primit premii 285 de elevi

 Locul I- 52 elevi

 Locul II- 52 elevi

 Locul III- 11 elevi



 Etapa mai 2016- au primit premii de participare un nr. de 257 de elevi

 Locul I- 46 elevi

 Locul II- 20 elevi

 Locul III- 18 elevi

 Cangurul

 - concurs international,coordonator d-na Arsene Floarea, 

 -au participat  elevi de clasele pregatitoare -IV 

 -calificative: “Excelent”- 73 de elevi

 -“Foarte bine”- 19 elevi

 -,,Bine”- 6 elevi


