PROGRAM ZIUA ŞCOLII
31 MAI 2017
1.
Concurs Regional de Informatică cu participare online “Infogim” Galaţi
2017 – ora 8.30, clasa I A, prof. Nela Gani, clasa a II-a A, prof. Stela Vârgoliu, clasa
a IV- a B, prof. Alina Marinescu
Locul desfăşurării - Cabinetul de informatică al şcolii
2.
Competiţie sportivă între clasele a VII-a , a VIII-a A şi a VIII-a B
- ora 10:00 -13:00, prof. coordonator Florentin Hanceariuc, asistent şcolar Virginia
Bănică
- Locul desfăşurării - curtea şcolii
3. Program artistic susţinut de elevii şcolii şi ai grădiniţei Eforie Nord
- ora 10:00 -13:00
- Locul desfăşurării - Teatru de Vară Eforie Nord
Prezentatori - Pârşan Vlad-Ionuţ
- Deaconu Briana-Iulia
Prezentator1
Vremea a trecut şi în cartea de onoare a Şcolii Gimnaziale Nr.1 din Eforie Nord
se adună anii.
Prezentator 2
Acești ani de viaţă pentru cei ce au slujit cu credinţă școala de la catedră, sunt
ani de învăţătură pentru cei ce şi-au îndreptat paşii timizi spre porţile acestei școli
în fiecare toamnă.
Prezentator1
În această zi de sărbătoare pentru şcoală şi pentru oraş, avem onoarea de a avea
în mijlocul nostru un număr mare de elevi, părinţi şi profesori.

Prezentator 2
Pentru dumneavoastră, dragi dascăli , părinţi şi colegi de şcoală, am pregătit un
frumos program artistic susţinut de elevii școlii noastre, dar și de cei mici de la
Grădiniţa Eforie
Prezentator 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord începe programul artistic cu 2 dansuri:
funny dance și magic vals, executate de copiii de la grupa mijlocie, sub
îndrumarea d-nei educatoare Cristina Ceauşescu şi grupa mare, sub conducerea
d-nei educatoare Carmen Bagâș.
Prezentator 2
Dăm cuvântul celor care vor termina în curând primul an de şcoală .
Constantinescu Bianca de la clasa pregătitoare A stă ”De vorbă cu copilăria”, iar
Giurgea Patrick cântă ”Dana” îndrumaţi de d-na profesoară Stanoiev Cleopatra
Prezentator 1
Ne spun prin cântec cât de frumoasă este ”Copilăria” elevii clasei pregătitoare B,
iar Balcan Andreea și Paraschiv Sara ne vor recita poezii sub îndrumarea doamnei
profesoare Onu Nicoleta
Prezentator 2
„Unu, doi, mişcaţi-vă ca noi în pași de dans modern! ” ne îndeamnă Clasa I A, sub
îndrumarea d-nei profesoare Gani Nela
Prezentator 1
”Copiii colorează viaţa” prin dans și cântec elevii clasei I B, îndrumaţi de doamna
profesoară Jeciu Oana
Prezentator 2
Elevii clasei a II-a A ne învaţă ”Gama” prin cântec sub îndrumarea doamnei
profesoare Stela Vârgoliu
Prezentator 1
”Îmi place școala” o spune fiecare într-un glas prin cântec clasa a II-a B și a II-a C,
îndrumaţi de doamnele învăţătoare Istrate Elena și Doroș Monica. Paraschiv
Răzvan și Maria Marinescu de la clasa a IV-a B ne vor încânta cu melodii
interpretate la pian.

Prezentator 2
Copiii de la clasa a III-a A ne vor învăţa alţi pași de dans modern coordonaţi de
doamna profesoară Spătăriuc Liliana
Prezentator 1
Ne vor duce în ”Lumea copilăriei” elevii clasei a III-a B împreună cu doamna
învăţătoare Păun Elisabeta, iar Filimon Daria ne va încânta cu melodii interpretate
la pian.
Prezentator 2
Ne va încânta cu acordeonul său Mocanu Rareș de la clasa a IV-a A
Prezentator 1
În continuare, sceneta -„Inspecţia ” interpretată de trupa Măștile vesele a clasei a
IV-a B indrumaţi de d-na profesoară Marinescu Alina și Oancea Mircea
Prezentator 2
” Shaky girls” de la 5A vor dansa în ritmul muzicii ” Shape of You”
Prezentator 1
Trupa Mini Haz de la clasa a VI-a A ne va interpreta sceneta “Căutând-o pe
Ileana” coordonaţi de domnul Oancea Mircea
Prezentator 2
Ne vor încânta cu un dans contemporan Cristina Badea și Marius Merdicos “
Malade”
Prezentator 1
În continuare, elevele Monica, Oana, Tania și Ana-Maria vor prezenta Sceneta în
limba franceză ” Aquoi bonne banana” sub îndrumarea d-nei profesoare Melania
Donciu
Prezentator 2
Urmează dansul celor de la “ Funny Girls” 8B , grup coordonat de Iasmin Boncătă
Prezentator 1
Vom încheia programul artistic cu dansul lui Rareș și Marius ” Sand”

4. Premiere Concurs Naţional „Primăvara în haină de sărbătoare” ediţia a VI-a
,din proiectul „Copilul artist- atelierul de creaţie” aprobat CAEN 2017, domeniul
cultural artistic-arte vizuale, poziţia 20
- coordonator proiect, prof. Stela Vârgoliu
- echipa de proiect: prof. Iuliana Neacşu, secretar Mirela Tudor, prof.
Nela Gani, înv. Elena Istrate, prof. Roxana Tudose
5. Premiere Concurs „Rainbow” aflat la a VII-a ediţie
- coordonator proiect – prof. Iuliana Neacşu
6. Expoziţie de creaţii plastice - Concurs Naţional „Primăvara în haină de
sărbătoare” ediţia a VI-a , din proiectul „Copilul artist- atelierul de creaţie”
- Locul desfăşurării- Şcoala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord

