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Scoala4 „Elena Donici Cantacuzino”Pucioasa,str. Republicii 123,tel/fax-760587, e-mail:scoala4puc@yahoo.com

ACTIVITĂŢI
NIVELUL

stimulativ pentru a-şi petrece eficient

LA

şi plăcut timpul liber.

ŞCOLII

Activităţile

-

joc

de

identificare,

selectare

petrecere a timpului liber,

de proiecte de grant şcolar, finanţate

TEATRU,

pentru

şi

EU. RO.

EU. RO. TV., EU. RO.

JURNALISM, ”Îmi place să mă joc!”,

educaţie! Granturi pentru şcoli în

EU. RO. DANS.

dificultate!

Urăm succes echipei de proiect în

Şcoala noastră a participat şi a
avut

fi

proiectare a unor modalităţi variate de

Educaţia 2000+ a lansat un concurs
Parteneriat

a

„Jocuri din autobuzul magic”- exerciţii

In luna ianuarie 2011, Centrul

proiectul

urmează

desfăşurate în cadrul proiectului sunt

Un alt proiect de succes
la Şcoala 4!

prin

ce

succes la acest concurs,

desfăşurarea activităţilor propuse!

cu

aplicaţia propusă de managerii şcolii,
prof.

Georgiana

Manta

şi

Alina

Gealepu, intitulată “EU.RO.JOC ÎN
TIMPUL LIBER”.
Proiectul va fi lansat în luna
martie a acestui an şcolar, va fi
implementat într-o perioadă de 8 luni,

20

până în luna octombrie 2011 şi se

parteneriatului

adresează unui număr de 75 de elevi

Comenius,

de la ciclul primar şi gimnazial. Aceştia
au

părinţii

plecaţi

la

muncă

lunar

minim

garantat

şi

2011

-

şcolar

finanţat

În

cadrul

multilateral
de

Comisia

Europeană prin Programul de Învăţare

în

pe

străinătate sau provin din familii cu
venit

ian.

Tot

Parcursul

Vieţii,

elevii

şi

profesorii Şcolii Nr. 4 „Elena Donici

au

Cantacuzino”

nevoie de un cadru organizat, sigur şi
1

din

Pucioasa

au

organizat primul eveniment public -

elevi, profesori şi părinţi ai Şcolii Nr. 3

„Vizita şcolii”- planificat în calendarul

din Pucioasa.

activităţilor proiectului „SoLIFE –
Şcoală pentru viaţă”.

În

Lucrând în echipe timp de o
lună,

sub

Georgiana

coordonarea

Şcolii

4,

oaspeţii

au

apreciat

atmosfera

destinsă

şi

deschisă,

atitudinea

prietenoasă a elevilor şi a întregului

Corina Vancea, Crina Clipea, Claudia

personal, uniformele vesel colorate

Saghin, Alexandra Miricioiu şi Violeta

ale elevilor, baza materială modernă,

Bucur, 30 de elevi din clasele a VI-a

panourile

A, a VII-a B şi a VIII-a C au planificat,

lucrate de elevi.

desfăşurat

evenimentul
echipă

Alina

turului

Gealepu,

au

Manta,

profesorilor

timpul

şi

„Vizita

a

avut

au

evaluat

şcolii”.

Fiecare

de

amenajate

cu

produse
Felicitări!

Ian. 2011 - Şcoala Nr. 4 “Elena

îndeplinit

Donici

Cantacuzino”,

Pucioasa

responsabilităţi specifice, pornind de

împreună cu structura sa, Şcoala Nr.

la proiectarea şi planificarea acestui

3, Pucioasa au fost incluse din acest

eveniment,

an şcolar în cadrul proiectului ISJ

realizarea

promoţionale,

de

materiale

organizarea

unui

Dâmboviţa-POSDRU/91/2.2/S/64110-

program artistic şi a turului şcolii,

„Şcoli

medierea discuţiilor cu oaspeţii, până

pentru

la crearea şi aplicarea instrumentelor

timpurii a şcolii”.

de evaluare a activităţilor.

În

şi

comunităţi

în

prevenirea
cadrul

proiectului,

acţiune
părăsirii
care

are

sloganul “ZI DE ZI LA ŞCOLĂ” , atât
elevii
cadrele

şi

părinţii
didactice

numeroase

acestora,

cât

beneficiază

oportunităţi.

Părinţii

şi
de
şi

elevii celor două şcoli participă la
activităţi lunare de consiliere de grup
sau individuală sub îndrumarea d-nei.
Astfel, în data de 20 ianuarie

prof. Eugenia Şetreanu, iar cadrele

2011, Şcoala Nr. 4 „Elena Donici

didatice au participat şi vor participa

Cantacuzino” şi-a deschis larg porţile

în continuare la cursuri de formare

şi i-a primit călduros pe vizitatorii săi,

profesională ce vizează dezvoltarea
2

capacităţii

instituţionale

prevenirii

în

vederea

abandonului

elevii care au obţinut 100 de puncte la

şcolar

una

organizate de C.C.D. Dâmboviţa.
elevii

de

la

Şcoala

Nr.

probele

concursului.

Rezultatele probei de baraj sunt:

Începând cu luna ianuarie a anului
2012,

dintre
LOCUL I

3,

Denisa

Stoian,

1A,

înv

Vasilica

Pucioasa vor participa la activităţile

Ungureanu; Daniel Ursaiche, Agata

din programul ,,Şcoală după şcoală”,

Cotescu, 1B, înv.

finanţate în cadrul aceluiaşi proiect.

Saghin Minodora, 2A, inst. Ana-Maria

Zilnic, timp de 3 ore, ei vor desfăşura

Dumitru;

activităţi extraşcolare şi îşi vor pregăti

Rodica

temele sub îndrumarea unor cadre

Beatrice Florescu, Sorana Stan, Andra

didactice din şcoală. Astfel, copiii vor fi

Cuculea,

încurajaţi să vină la şcoală şi se va

Carina

preveni abandonul şcolar.

Clipea; Răzvan Trifu, 4C, prof. Alina

Mulţumim

şi

Inspectoratului
Dâmboviţa

pe

această

Şcolar

pentru

cale

Andrei
Duţă;
3C,

Simona Necula;
Duca,

Ana
prof.

2B,

Dumitrescu,
Alina

Cantaragiu,

prof.

3C,

Bacheş;
prof.Crina

Gealepu

Judeţean

LOCUL al II-lea

oportunităţile

Saghin Teodora, 2A, inst. Ana-Maria

oferite!

Dumitru;

Coordonatorii proiectului: dir. prof.

Dumitrache,

Adrian
2B,

Georgiana Manta, dir. adj. prof. Alina

Miricioiu;

Gealepu

LOCUL al III-lea

Bălaşa,
inst.

Vlad

Alexandra

Dănuţ Dragomir, 2A, , inst. AnaMaria Dumitru; Daria Popa, Rotaru
Ştefan, 2B, inst. Alexandra Miricioiu;
Şerban Diaconescu, Necula Teodora,
3C, prof. Alina Bacheş.
Felicitari!
Org. prof. Alexandra Miricioiu
11 ian. 2011 – s-a desfăşurat cea
de-a

doua

etapă

a

Concursului

Naţional „SMART”, Ediţia a XII-a,
care a constat într-o probă de baraj.
La această etapă au participat numai
3

Organizatori prof. Savu Luminiţa,
inv. Saghin Claudia.
21 ian. 2011 – a avut loc
concursul sportiv de baschet, faza
pe

Elena Parnia, care i-a pregătit!

tema „Părţile componente la animale”.
apreciat

22

calitatea materialului didactic, bogăţia

viaţă

transdisciplinaritatea
utilizată.

şi

a

2011

faza

–

s-a

zonală

a

Olimpiadei de biologie. Din cei 7

na înv. Viviana Homeghi, valorificarea
de

ian.

desfăşurat

şi diversitatea acestuia, utilizat de dexperienţei

şcolii,

Felicitări elevilor şi d-nei prof.

ştiinţe ale naturii, la clasa 3A, cu
au

Echipa

a 8-a au obţinut locul al II-lea.

lecţie demonstrativă, la disciplina

didactice

metodic.

formată din elevi de la clasele a 7-a şi

13 ian. 2011 – s-a susţinut o

Cadrele

centru

elevi participanţi, 6 s-au calificat la

elevilor,

etapa judeţeană

metodologia

Ana – Maria Brânzoiu (7B) –

Felicitări!

92p.
Alin Aron (7B) – 90 p.
Ioana Ceposu (7B) – 90p.
Corina Matei (7B) – 90p.
Ariana Anghelescu (7B)- 86p.
Codruţa Poşchină (7B) – 72p.
Felicitări

marelui

poet

român

concursul

scriitor, prof. Dani Ela Popescu a
elevilor

din

creaţiile

d-nei

26 ian. 2011 - a avut loc

Mihai Eminescu. Cu acest prilej d-na
prezentat

şi

prof. Andreia Paşcu, care i-a pregătit!

15 ian. 2011- s-a sărbătorit
naşterea

elevilor

Cangurul

Lingvist,

secţiunea engleză- germană la care a

şi

participat un număr mare de elevi

gândurile sale faţă de opera marelui

(46) de la clasele a III-a – a VIII-a.

poet.

Acest concurs îi motivează pe elevi
4

să-şi evalueze şi dezvolte abilităţile de

piesele de teatru create de ei în cadrul

limba engleză.

orelor de opţional.

Felicitări

tuturor

Elevii au cantat, au recitat poezii

participanţilor!

si si-au demonstrat cu succes abilitatile
de limba engleza.

27 ian. 2011 – a avut loc

Org. dir. prof. G. Manta, prof.

„Seara Limbii engleze”, activitate
de

tradiţie

a

şcolii,

care

are

Corina Vancea, prof. Crina Clipea

ca

obiective:

29 ian. 2011 – a avut loc

- consolidarea cunoştinţelor de limbă
engleză

şi

dezvoltarea

etapa

aptitudinilor

comunicare,

literare şi artistice ale elevilor.
-

îmbunătăţirea

zonală

a

Olimpiadei

limba

si

literatura

romana Ionel Teodoreanu (cl. V-VI) /

abilităţilor

de

a

George Calinescu (cl. VII-VIII):

comunica fluent şi corect în limba

Elevii calificaţi au fost:

engleză;

Clasa a VI-a:

- formarea unor deprinderi artistice şi

-Dan Elisa (6A)- 112p.

creative;

-Manta Stefania (6A)- 105p.

- dezvoltarea spiritului de echipă şi a

-Burtescu Stefania (6A) - 101p.

stimei de sine;

-Vasile Antonio (6A) - 102 p

-

facilitarea

exprimării

de

creaţiilor

Clasa a VII-a:

artistice şi literare în public.

-Branzoiu Ana Maria (7B)- 107p.
-Ceposu Ioana (7B)- 104,5p.
Clasa a VIII-a:
-Niculescu Adelina (8C) -118p.
-Milea Luiza (8C) - 108 p.
-Stanciu Silvia (8C) - 101 p.
Prof: Georgiana Manta

Elevii claselor de limba engleză
Ian. 2011 – a avut loc

intensiv şi opţional de teatru în limba
engleza au prezentat
şi

cântece

in

limba

concursul

piese de teatru
engleza.

Olimpicii

cunoaşterii.

Rezultatele au fost următoarele:

Anul

acesta elevii claselor a VI-a optional

FAZA

Teatru in Limba Engleza au prezentat

Locul I:
5

NAŢIONALĂ:

Limba engleză:

Carina

-Carina Cantaragiu, 3C, prof. Crina

Bacheş;

Clipea;

Albert

Locul al II-lea:

Avanu;

Matematică:

Limba engleză:

-Minodora Saghin, 2A, inst. Ileana

Elena

Militaru;

Alexandra

-Remus

Gurgu,

4B,

prof.Roxana

Cantaragiu,
Suditu,

prof.

Roxana

Teodora

Necula,
prof.Crina

Clipea;

Locul al III-lea

Matematică:
Bănuţă,

prof.Alina

Popescu,3C,

Menţiune:
Bianca

4B,

Bucur,

Avanu
Matematică:

3C,

2A,

Alexandru

Sora,

1A,

înv.Vasilica

inst.Ileana Militaru

Ungureanu;

FAZA JUDEŢEANĂ:

Ana

Locul al II-lea:

Bacheş;

Limba şi literatura română: Ioana

Limba engleză: Beatrice Florescu,

Stănescu, Sara Cojocariu,

3C, prof.Crina Clipea; Remus Gurgu,

1A, înv.

Dumitrescu,

3C,

Vasilica Ungureanu

4B, prof.Corina Vancea

Limba engleză:

Felicitări

Şerban Diaconescu, Darius Catană,

participanţi!

elevilor

şi

prof.Alina

profesorilor

Lorena Vîntu, 3C, prof. Crina Clipea;
Alexandro

Manea,

3A,

prof.

Crina

Clipea
Locul al III-lea:
Limba şi literatura română: Daria
Popa,

Adrian

Bălaşa,

2B,

inst.

Alexandra Miricioiu;
Lorena Vîntu, Alexandra Popescu, Ana

8 febr. 2011- S-au înmânat

Dumitrescu, Carina Cantaragiu, 3C,
prof. Alina Bacheş;
Remus

Gurgu,

4B,

prof.

Roxana

certificatele

Cambridge

English

(categoria

Test,

Key
12

ani)

certificate internaţionale care atesta

Avanu;

nivelul ridicat de cunostinte de limba

Matematică: Ioana Stănescu, Denisa

engleza

Stoian, 1A, înv. Vasilica Ungureanu;
6

pentru

elevii

de

12

ani,

următorilor

elevi:

Manta

Stefania,

Org. plt. Mitroi

Cristian

şi d-nele

Sârbu Theodor, Dimian Filip, Şerban

educatoare Raluca Suditu şi Andreea

Mihnea, Burtescu Ştefania, Băleanu

Samoilă

Camelia,

Paşcu

Tudor,

Brebene

Leonard, Dinulescu Daniel

si Vasile

10 febr. 2011 – a avut loc

Antoniu.

proba

Au fost premiati si elevii care au
primit

certificatele

de

baraj

a

Concursului

Naţional „Poveştile Cangurului”.

Cambridge

În urma participării la concurs şi

Young Learners of English pentru

a selecţiei realizate de Comisia de

elevii cuprinsi intre varstele 7 – 11 ani.

validare

a

Acestia

concurs,

elevul

sunt:

Nita

Bogdan,

Gurgu

rezultatelor
Bogdan

acestui
Niţă,

din

Remus, Radu Ana, Piorus Alexandru,

clasa 5B, îndrumat de d-na prof.

Baleanu

Cosmin, Mandroiu Antonio,

Violeta Bucur, s-a calificat la proba de

Amalfi Ana Maria,Cantaragiu Carina,

baraj care va avea loc în luna aprilie

Bloju Stefania, Toader Andi, Podeanu

2011 la Bucureşti.

Teodora,

Paduraru

Teodora,

Barbu

Stefania,

Banu

Elena,

Karma,
Ana

Felicitări!

Pascu

Dragomir

Maria,

12

Trifu

desfăşurat

Razvan.

febr.

2011

Olimpiada

–

s-a
de

Matematică, faza pe zonă.
Felicitari!

Elevii calificaţi, la faza judeţeană au
fost:

9 febr. 2011 – s-a desfăşurat

Clasa a V-a

activitatea „O casă sigură – o viaţă

Alexandru Moc (5B)

în

Radu Stoichiţa (5B)

plus”,

activitate

ce

a

vizat

prevenirea incendiilor în locuinţe şi

Antonia Tronaru (5B)

gospodării cetăţeneşti şi modul de

Olteanu Sorin (5B)

comportare

Andrei Sebastian (5B)

al

copiilor

în

caz

de

cutremur, la Grădiniţa Nr.5 Pucioasa.
Preşcolarii

au

răspuns

Clasa a VI-a

pozitiv

Tudor Paşcu (6A)

acestei activităţi, primind materiale
informative,

privind

situaţiile

Clasa a VII-a

de

Cosmin Diaconescu (7B)

urgenţă.

Mihnea Şerban (7B)
Ana Brînzoiu (7B)
7

Andrei Lică (7B)

spectacole

Clasa a VIII-a

pe

măsura

aşteptărilor

copiilor” – org. înv. Viviana Homeghi

Adelina Niculescu (8C)
Felicitări elevilor şi profesorilor,
care

i-au

pregătit:

Maria

19 febr. 2011 - s-a desfăşurat,

Budoiu,

la şcoala noastră, etapa zonală a

Carmen Scarlat, Nicolae Ivaşcu.

olimpiadei

de

clasele

educaţie

III

civică,

-

IV.

12 febr. 2011 – a avut loc

La această etapă au participat 13

Olimpiada de Educaţie Civică, la

echipaje, dintre care 4 de la Şcoala

clasele III – IV.

Nr. 4 "Elena Donici Cantacuzino", un

S-au

obţinut

următoarele

echipaj de la Scoala Nr.3 , 7 de la

rezultate:

Scoala

- Ceposu Ioana / Brânzoiu Ana Maria

Nr.1"Mihai

Viteazu"

si

un

echipaj de la Scoala "Buica Ionescu" -

(7B) - 9.65 ( locul I )

Glodeni.

- Băleanu Camelia / Matei Corina

Echipajele

Scolii

Nr.4

au

fost

(7B) - 8.90

coordonate de d-nele profesoare Alina

- Anghelescu Ariana / Balint Roxana

Gealepu şi Roxana Avanu şi s-au

(7A) - 8.20

calificat la faza pe judeţ:

Felicitări elevilor şi d-nei prof.

-Podeanu

care i-a pregătit Bogdana Marian!

Theodora

şi

Dumitru

Laurentiu
-Barbu Karma si Pascu Teodora

18 febr.
spectacolul

2011 – a avut loc

“Circus

Toredo”

-Gurgu Remus si Bloju Stefania

–

Org. d-na prof. Rodica Duta.

Bucuresti. Copiii au vizionat numere
de

magie,

interactive

şi

au

fost

19 febr. 2011 -

a avut loc

încântaţi de animalele prietenoase:

Concursul de Evaluare în Educaţie

pui

la Matematică, etapa a II-a.

de

şarpe

anaconda,

pui

de

crocodil, o maimuţă şi un pui de

Din cei 62 de participanţi, elevii

cangur. Au participat 164 de elevi ai

care s-au remarcat, cu punctaje mari

ciclului primar.

au fost:

„Suntem dispuşi să colaborăm cu
trupe

serioase,

care

să

Clasa a III-a:

ofere

-Dumitrescu Ana (3C) - 91 p.
-Cantaragiu Carina (3C) - 91 p.
8

Clasa a IV-a

Elevii participanţi au dat dovada

-Dobrică Denis (4C) - 90p.
Felicitări

elevilor

şi

de disponibilitate pentru practicarea
cadrelor

independenta a exerciţiilor fizice, au

didactice, care i-a pregătit: prof. Alina

dat dovada de spirit competitiv şi fair-

Bacheş, prof. Alina Gealepu!

play, au manifestat interes constant

Org. prof. Carmen Scarlat şi înv.

pentru fenomenul sportiv.

Simona Necula

Clasamentul a fost următorul:
-tenis de masă- băieţi:

19 febr. 2011 – s-a desfăşurat

Tătulea Călin –locul I-calificare

Olimpiada de Limbă, Comunicare şi

la faza judeţeană;

Literatură Română, faza judeţeană.

-tenis de masă- fete:

Elevii şcolii noastre au obţinut

Ungureanu

următoarele rezultate:

Raluca-

locul

I-

calificare la faza judeteana;

Clasa a VI-a

Stanciu Silvia-locul al II-lea.

Menţiune:

Felicitări elevilor şi d-rei prof. Ancuţa

- Vasile Antonio (6A)– 103 p.

Mihăilă!

- Dan Elisa (6A) – 95,5 p.
Clasa a VII-a

25 febr. 2011 – a avut loc

Locul al II-lea

şedinţa

- Brînzoiu Ana (7B)- 112p.

Consiliului

Profesoral.

Agenda a cuprins:

Menţiune

Prezentarea şi aprobarea raportului

-Ceposu Ioana (7B) – 101,5 p.

de analiză a activităţii semestrului I

Clasa a VIII-a

Prezentarea şi aprobarea planului

Locul al III-lea

de activităţi pe semestrul al II-lea

- Stanciu Silvia (8C) – 110 p.

Prezentarea

Menţiune

şi

aprobarea

calendarului de activităţi educative

- Niculescu Adelina (8C) – 101p.

Org. dir. G. Manta, dir. Adj. A.

Felicitări elevilor şi profesorilor,

Gealepu şi cons. educativ. A. Miricioiu.

care i-a pregătit: prof. G. Manta
26 febr. 2011 – s-a desfăşurat
22 febr. 2011 – a avut loc

Concursul de Evaluare în educaţie

concursul de tenis de masă şi şah,

la Limba şi literatura română.

etapa pe centrul metodic.
9

Elevii, care s-au remarcat cu
punctaje deosebite sunt:
Clasa a II-a
- Saghin Minodora (2A) – 95,5p.
- Saghin Teodora (2A) – 94,5p.
Clasa a III-a
-Cantaragiu Carina (3C) -100p.

Febr. 2011- a avut loc o

-Stan Sorana (3C) -100p.

activitate

-Dumitrescu Ana (3C) -97,5p.

derulată

în

cadrul

parteneriatului cu Poliţia Locală.

-Bădoiu Andreea (3C) – 97 p.

Reprezentanţii

-Cuculea Andra (3C) – 96,25

Poliţiei

au

discutat cu elevii din clasele a VIII a

-Costache Fabiana (3C) – 95,5p.

pentru a preveni şi depista situaţii

-Bucur Elena (3C) – 93,75p.

conflictuale şi de risc la care pot

-Diaconescu Şerban (3C) -90,25 p.

fi

supuşi aceştia la ieşirea din cadrul

Clasa a IV-a

şcolar.

-Podeanu Teodora (4C) -98p.
Clasa a VI-a
-Vasile Antoniu (6A) – 93p.
Clasa a VII-a
- Brînzoiu Ana- Maria (7B)- 93p.

ACŢIUNI
COMUNITATE

Clasa a VIII-a

ÎN

-Niculescu Adelina (8C) – 94 p.
Felicitări elevilor şi profesorilor,
care i-au pregătit: Ana-Maria Dumitru,
Alina

Bacheş,

Alina

Gealepu,

Georgiana Manta!

15 ian- 10 febr. S-au derulat
activităţile proiectului „Sărbătorind
pe Eminescu” lansat

de Biblioteca

Orăşenească Pucioasa. Elevii de clase
I- XII au desenat
10

un desen/ o

copertă

pentru

una

din

textele

lovitura”, susţinut de colaboratori ai

eminesciene, au realizat coperte de

Teatrului

carton pentru recondiţionarea cărţilor

Pitesti. Din şcoala noastră a participat

existente în biblioteca oraşului.

un număr de 110 elevi, de la ciclul

Acestea au fost jurizate de către
unei

expoziţii

la

Davila

“

din

primar.

d-l artist plastic Brezeanu şi se află în
cadrul

“Alexandru

Org. înv. Viviana Homeghi

Centrul

Cultural, de unde vor fi preluate de

26 ian. 2011- a avut loc

Centrul Europe Direct din Târgovişte.

spectacolul “Habarnam în lumea
poveştilor”, susţinut de către trupa
“Voinicel” din Târgovişte. 74 de elevi
ai ciclului primar, în special elevi ai
claselor

I

si

a

II-a,

au

apreciat

momentele interactive şi interpretarea
actorilor.
Org. înv. Viviana Homeghi
Premiile I, II si III pentru desen au
fost

obţinute

de

elevele

Diana, Slăboiu Mihaela

Dragomir
si Slăboiu

Gabriela (8C). Pentru coperte

ANUNŢURI

au

obţinut premiile I, II şi III elevii

Martie- aprilie 2011– se vor

Popescu Alexandra (3C), Păun Ionuţ

desfăşura

(4 A).

fazele

judeţene

ale

olimpiadelor şcolare.

Felicitări tuturor elevilor care s-au
implicat!

Martie- aprilie 2011– continuă

Organizator:
Gogioiu,

bibliotecar Luminiţa

centrul

Europe

înscrierile la clasa I

Direct

Târgovişte

Martie – aprilie 2011 – vor

Colaboratori: prof. Claudia Saghin,

avea loc concursurile Winners

prof. Alina Baches
18

ian.

spectacolul

2011

-a

“Sapte

avut

loc

dintr-o
11

