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Aminteam la pagina 12 a revistei despre...
PROGRAMUL DE PARTENERIAT EDUCAłIONAL DE COLABORARE CU
INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ ,,DELTA DUNĂRII’’ –
TULCEA
- s-a sărbătorit ,,ZIUA INTERNAłIONALĂ PENTRU REDUCEREA RISCULUI
DEZASTRELOR NATURALE’’ (a doua zi de miercuri din luna octombrie) – diriginŃii au
prelucrat la clase materiale referitoare la cunoaşterea modalităŃilor de apărare în cazul unui
dezastru natural
- s-au purtat discuŃii în legătură cu un proiect care va antrena elevii şi diriginŃii
claselor a X-a
- urmează ca în semestrul al doilea să aibă loc câte o lecŃie deschisă la învăŃământul
primar, clasele a III-a şi a IV-a coordonate de doamnele învăŃătoare Poveste DiduŃa şi Rus
Emilia.
•

Iată că revenim acum cu amănunte în legătură cu activităŃile demonstrative realizate de
elevii claselor primare menŃionate puŃin mai sus.
Este 26 februarie 2010...
Decât să vă oferim amănunte cu care să vă încărcăm memoria, vă vom spune pe scurt că
aceşti copilaşi s-au jucat pur şi simplu: cu condeiul, prin creaŃii literare pe care promitem să le
publicăm, măcar sub formă de fragmente, în numărul viitor al revistei.
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Tot prin joc aceştia au învăŃat că nu este bine să se joace cu focul pentru că poate produce
pagube materiale şi umane dezastruoase, au dat şi au primit sfaturi şi au ştiut cum se stinge
focul sau cum să contribuie la salvarea unor vieŃi sunând la 112. Cei din clasa a IV-a au
simulat cât se poate de natural o convorbire telefonică prin care au reuşit să dea detalii precise
sunând la 112.
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Elevii din clasa a III-a ştiau deja totul despre rucsacul de urgenŃă şi au prezentat o scenetă
despre pericolele neatenŃiei şi ale neascultării în ceea ce priveşte joaca cu focul, cu toate
foloasele dar şi cu pagubele pe care acesta le-ar putea produce. Colegii lor mai mari s-au
întrecut între ei participând la concursul: ,,Ştim să prevenim un incendiu?’’. Ei s-au grupat în
trei echipe: Salvatorii, Curajoşii şi Invincibilii iar noi nu vă vom spune care dintre echipe a
câştigat concursul...
•

Pentru că cel mai important este să participi!
Felicitări dragi copii! Şi felicitări doamnelor învăŃătoare Poveste DiduŃa şi Rus Emilia care
s-au alăturat elevilor lor şi i-au îndrumat cu drăgălăşenie şi corectitudine!
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(continuare din pag. 7)

ExpoziŃia
,,DEMOCRAłIA ÎN IMAGINI’’
ExpoziŃia ,,DemocraŃia în imagini’’ surprinde prin originalitatea elevilor noştri care au fost
îndrumaŃi cu sensibilitate şi dibăcie de doamna prof. Lungu Aurica.

Aceştia sunt elevii noştri care admiră cu interes lucrările expoziŃiei iar mai jos sunt lucrările lor

