
           ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLAD DĂNULESCU COMUNA PÂNCEȘTI 

  

CALENDAR EVENIMENTE CENTENAR 2018 

 

Nr. 
crt. 

TEMA ACTIVITĂȚII SCOPUL ACTIVITĂȚI TERMEN PARTICIPANȚI LOCUL DE 
DESFĂȘURARE 

1 1 DECEMBRIE 2017 -  
La mulți ani,  
ROMÂNIA!!! 

❖ Se împlinesc 99 de 
ani de la Marea 
Unire; 

❖ Conștientizarea 
semnificației zilei 
de 1 decembrie în 
istorie; 

❖ Cunoașterea unor 
repere cu privire la 
Marea Unire. 

 Realizarea unei 
planșe tematice; 

 Realizarea unor 
compoziții plastice 
care să oglindească 
această zi; 

 Va fi cântată Hora 
Unirii; 

 Prezentarea 
semnificației acestei 
zile și a activităților 
istorice; 

 Referat Participarea 
veteranilor com. 
Pâncești la primul 
război mondial.  

29 noiembrie 
2017 

- Profesori 
- Elevii cls. 

V - VIII 

Sală de clasă 

2 24 ianuarie 1859 – 
Ziua Unirii 
Principatelor Române 

❖ Conștientizarea 
semnificației zilei 
de 24 ianuarie în 
istorie; 

❖ Cunoașterea unor 
repere istorice cu 
privire la Marea 

• Program muzical 

• Prezentarea de 
materiale informatice 

• Realizarea unui 
panou care să 
cuprindă materiale 
documentare și 

23 ianuarie 
2018 

-Profesori 

-Elevii cls. V - VIII 
Sală de clasă 



Unire de la 24 
ianuarie 

fotografii despre 
desfășurarea acestui 
eveniment 

3 8 MAI – ziua victoriei ▪ Conștientizarea 
semnificației zilei 
de 8 mai în istorie; 

▪ Cunoașterea unor 
repere cu privire la 
al doilea război 
mondial. 

▪ Prezentarea de 
materiale 
informative; 

▪ Realizarea unui 
panou care să 
cuprindă materiale 
documentare și 
fotografii despre 
desfășurarea acestui 
eveniment; 

▪ Prezentarea unor 
referate despre al 
doilea război 
mondial. 

8 mai 2018 -Profesori 

-Elevii cls. V - VIII 
Sală de clasă 

4 Ziua eroilor ▪ Să redescopere și 
să cultive 
sentimentul 
patriotic 

▪ Participarea 
profesorilor cu elevii 
la Monumentul 
închinat Eroilor din 
satul Patricheni; 

▪ Prezentarea unui 
program muzical cu 
cântece patriotice; 

▪ Recitarea de poezii 
patriotice. 

Mai 2018 -Profesori 

-Elevii cls. I - VIII 
Biserica  din 
satul  
Patricheni  

5 Centenar 2018! ▪ Conștientizarea 
semnificației zilei 
de 1 decembrie în 
istorie; 

▪ Realizarea unor 
planșe tematice; 

▪ Realizarea unor 
compăoziții plastice 

Decembrie 
2018 

-Profesori 

-Elevii cls. V - VIII 
Sală de clasă 



▪ Cunoașterea unor 
repere istorice cu 
privire la Marea 
Unire. 

 
 
 

care să oglindească 
această zi; 

▪ Va fi Interpretată 
Hora Unirii; 

▪ Prezentarea 
semnificației acestei 
zile și a reperelor 
istorice; 

▪ Prezentarea de 
referate ale elevilor, 
despre Marea Unire. 

 

 

1. Organizarea unor excursii tematice, la muzeele de istorie din zonă cu participarea elevilor claselor V – VIII, în perioada , anului calendaristic 

2018. 

2. Realizarea unui simbol, în curtea școlii – construirea unui monument- o placă de marmură, cu centenarul Marii Unirii, pe soclul 

Monumentului Eroilor din satul Patricheni. 

3. Realizarea unui loc special amenajat în școală dedicat centenarului 2018. 

 

Grup de lucru: elevii claselor V – VIII                                                             Responsabil arie curriculară, 

                           Prof. Larion Ioan Prof. Larion Ioan 

Consilier educativ, 

Prof. Neguriță Laura - Andreea 


