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În cadrul programului

național Școala Altfel,

desfășurat în perioada 15-

19 aprilie 2019, la Școala

Gimnazială Gelu a avut loc

Ziua Porților Deschise, în
cadrul căreia s-au realizat

activități cu elevi și

părinți, atât la nivelul

primar, cât și la nivelul

gimnazial.
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CLASA PREGĂTITOARE 
Clasa pregătitoare  a participat la concursul  ,,Găsește

oul!”. Elevii au fost trimiși în altă sală, iar părițtii au
ascuns ouăle sub pahare, unele  pahare rămânând fără
ou.  Fiecare părinte a avut în mână un coșuleț. Când s-
a dat startul, elevii au avut de găsit cât mai multe ouă și

să le pună în coșulețul părintelui.





CLASA I
Elevii clasei I au participat împreună cu părinții la

concursul ,,Care adună primul ouăle?
Părintele a ținut coșulețul în mână, iar copilul a
adunat câte un ou și l-a pus în coș. A câștigat

acel copil care a adunat primul ouăle.





CLASA a II-a
Elevii clasei a II-a , împreună cu părinții, s-au întrecut la

un concurs de curațat ouă.
Concursul s-a desfășurat în perechi părinte-copil.

Fiecare pereche a avut ca sarcină să curețe cât mai
multe ouă în două minute.





CLASA a III-a 
Elevii clasei a III-a G, împreună cu părinții acestora,

coordonați de d-na învățătoare Apetri Maria, au
participat la activități atractive și interesante desfășurate
la Căminul Cultural Gelu.  Activitatea desfășurată a fost
jocul „Cine nimerește ținta”. Copiii, împreună cu părinții,
aruncă câte un ou din patru, astfel încât să nimerească
paharele care sunt lipite într-o cutie. Câștigătorul este

cel care a nimerit mai multe ouă în pahare.





CLASA a IV-a
Elevii clasei a IV-a G împreună cu părinții acestora,

coordonați de d-na prof. pt. înv. primar, Subin Vera, au
desfășurat activitatea jocul-concurs ȘTAFETA ,,Oul

plimbăreț”. Participanții la joc sunt așezați în perechi,
copil – părinte. La semnalul de începere, copiii merg cu
pasul piticului, predau părinților lingura cu oul vopsit, iar
părintele care ajunge primul la linia de sosire, având oul

în lingură, câștigă concursul.





CLASA a III-a și a IV-a 
În săptămâna ” Școala altfel”, elevii claselor a III-a G și

a IV-a G, au vopsit ouă împreună cu mamele lor.
Activitatea a fost coordonată de doamnele învățătoare
Apetri Maria și Subin Vera. La final, ouăle vopsite au

fost folosite la jocurile- concurs.









CLASA a V-a
Clasa a V-a G s-a bucurat de „Ziua porților
deschise" preparând clatite delicioase într-o

activitate care a implicat elevii și părinții.





CLASA a VI-a
Pregătirea sandwich-urilor și salatelor de fructe.

Implicarea părințiilor și elevilor din clasa a VI-A G
Au lucrat pe echipe, părinte și copil.







Clasa a VII-a 
În partneriat elevi-părinți, în cadrul unei activități
nonformale s-au realizat câteva tipuri de salate

preferate atât de elevi, cât și de părinți. Rețetele au fost
discutate, ingredientele pregătite și în clasă s-a realizat

salata cu contribuția întregii echipe, la fiecare salată.







Clasa a VIII-a 
Elevii și părinții clasei a VIII-a au pregătit pentru standul
culinar „Master Sandvici” cele mai gustoase și atractive

sandviciuri.







Clasele V-VIII 
Sport între generații

Cea de-a doua parte a activității a avut la bază mottoul
„Întrecere între generații”. Elevii și părinții Școlii

Gimnaziale Gelu au participat la activități sportive
desfășurate în curtea școlii. Astfel, am avut parte de

meciuri de handbal și de fotbal, elevi contra părinți. La
sfârșitul activității fiecare părinte a primit diplomă de

participare.









Mulțumim tuturor
părinților pentru

implicare și
susținere.


