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Concurs de reviste școlare - Jurnalism Junior 

informare elevi concursuri și proiecte educaționale

Pagini de creație literară - clasa: a II-a A

Activități Clasa a V-a B - prof. Crăciuneanu Ioana

Alege! Este Dreptul Tău! - proiect ed.socială
Proprietățile Inmulțirii fracțiilor ordinare - Clasa a V-a B - prof. Crăciuneanu Ioana

Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale și etnice - 21 martie

Drepturile copilului Clasa a V- a B

Ziua Academiei Române- 156 de ani de la înființare

COPILĂRIE FĂRĂ VIOLENȚĂ
 Ziua educației financiare - 11 aprilie

METODA FIGURATIVĂ Clasa a V- a C

REZOLVARE PROBLEME - prof. Crăciuneanu Ioana

PROIECT Poluarea fonica - prof. Florea Angela

PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ An școlar 2021-2022

Ziua Europei - 9 mai 2022 - UNIUNEA EUROPEANĂ
CETĂȚENIE ACTIVĂ - ed. socială
PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ prof. Crăciuneanu Ioana

Concursul ,,Sanitarii pricepuți" organizat de Societatea Naționala de Cruce Rosie din România -

Clasa a V- a A

Excursie tematică - ,,Să cunoaștem meleagurile puternic românești"

,,Proiecte derulate in liceul nostru" - ,,Fii avocat in scoala ta!"- prof. Trifan Nuți 
 “We train with equity”Erasmus +

Prezentare Revista Caleidoscop - An școlar 2021 / 2022
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Jurnalism Junior 

Concurs de reviste școlare - iunie 2022

Liceul Teoretic ‘’Ștefan Odobleja’’ București organizează
Concursul interjudețean de reviste școlare „Jurnalism Junior”.

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și de liceu și

coordonatorilor de publicații școlare.

Nume proiect: Concurs interjudețean de reviste școlare „Jurnalism

Junior”

Organizator: Liceul Teoretic ‘’Ștefan Odobleja’’, sector 5, București 

Scopul proiectului: stimularea creativității și a originalității elevilor

pasionați de jurnalism, artă și literatură .

Obiective: identificarea și încurajarea elevilor cu atitudini

creatoare, cultivarea talentului creator în rândul elevilor de primar,

gimnaziu și liceu și dezvoltarea spiritului competitiv.

Condiţii de participare: Sunt acceptate publicațiile școlare cu sau

fără ISSN, apărute la nivel de clasă sau de unitate școlară, în anul

școlar 2021-2022,cu condiția ca numărul înscris în concurs să nu

mai fi participat la un alt concurs de reviste școlare.

Perioadă înscriere: 01.04.2022 - 01.06.2022
Perioadă desfășurare: 02.04.2022 - 10.06.2022

Concursul se desfășoară pe două secțiuni:

1.Secțiunea primar - gimnaziu

2.Secțiunea liceu

Vă așteptăm!

                                          

Inițiator proiect:

Prof.Ana-Maria Gagniuc,

Coordonatori proiect:

Director Prof.Doina Burcău

Director adjunct Prof.Elena Barbu

 Prof. Mariana Voinea

 Prof.Alina Galer

Prof. Viorica Costache



Concurs național de creație artistică „Zâmbet de copil în
zbor de fluturi”-termen limită 15.07.2022
Concurs desen, creatie literara, grafica pe calculator ”Vise

si Povesti” Proiect Copilarie fara violență - 21 martie –

29 aprilie 2022 

Concurs Film4Energy Challenge - Fiți inteligenți,
economisiți energie - elevi 12 - 15 ani

Concursul European Money Quiz - Institutul Bancar

Român- 25 martie 2021
Proiectul Educațional „Tărâmul cuvintelor”- Concursul

de reviste școlare, și  Concurs de creație literară pentru

elevii care au publicat în revistă - până la 20 mai 2022
Concurs de logo-uri, postere, minieseuri - Proecologica

Concurs European ”Tinerii în pădurile Europei”- înscriere

aprilie-mai 2022
Concurs Labirintul Ficțiunii - data limită 15 mai 2022
Concurs dramaturgie adolescenti New Drama- data limită
15 mai 2022
Concurs de reviste școlare- Jurnalism Junior - iunie

2022
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Informare eleviInformare elevi

Invitație participare la concursuri și proiecte

educaționale destinate elevilor



Pagini de poeziePagini de poezie

 STRADA MEA

Strada mea e micǎ,

Dar este frumoasǎ;

Aici, sunt copii

În oricare casǎ.

Curţile sunt mici,

Dar pline de flori,

Care strǎlucesc

Mai ales în zori.

Adiind în zare

Valuri de parfum.

Strada noastrǎ are

Aspect nou acum:

S-a amenajat

Chiar un loc de joacǎ,

Iar copiii au 

Mereu ce sǎ facǎ.

Niciodata ei

Nu se plictisesc

Și strǎduţa noastrǎ
Mai mult o iubesc.

ALEXANDRESCU VLAD GABRIEL,

clasa: a II-a A

 prof. înv. Eugenia MANDA
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MI-E TARE DRAGĂ ȘCOALA 

Mi-e tare dragǎ școala

Când vine blânda toamnǎ
Și curtea ei se umple

De râsete și larmǎ.

Acolo am colegi

De clasǎ și de glume,

Pe care nu i-aș da

Pentru nimic în lume.

Și tot acolo am

Și dascǎli renumiţi,
Care ne-ndrumǎ zilnic

Sǎ fim mai pregǎtiţi.

Și cǎrţile mi-s dragi,

Cǎci ele mǎ învaţǎ
Tot ce e important

În lume și în viaţǎ.

   JIDOVU RĂZVAN ȘTEFAN,

 clasa: a II-a A

 prof. înv. Eugenia MANDA



Pagini de creație literarăPagini de creație literară

 CĂŢELUL  PUFI

Se numește Pufi,

Este nǎzdrǎvan

Și, la varǎ face

Vârsta de un an.

Are o cǎsuţǎ-n

Curte la bunici;

Nu suportǎ-n preajmǎ
Pǎsǎri sau pisici.

Lui îi plac enorm

Jocuri, fel de fel,

Ca unui copil,

Deși e … cǎţel. 

Când merg în vacanțǎ
Și apar în prag,

Pufi cel pufos

M-așteaptǎ cu drag!

 

 

 

 

 

 

 
ALEXANDRESCU VLAD

GABRIEL, clasa: a II-a A

 prof. înv. Eugenia MANDA
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Scrisoare către ursul din ,,Ursul păcălit de vulpe”

(Ion Creangă)    

 9 martie 2022, București

                                   

                                         Dragă ursule,

           Îți admir pățania ta cu vulpea cea șireată, am

citit-o de curând. Îmi pare rău că ai rămas fără
coadă! 

        Ar fi trebuit să nu fii atât de credul. Chiar mi-a

părut rău cănd vulpea ți-a spus că dacă îțî înmoi

coada în apă, poți prinde pește. Din păcate, vulpea a

fost tare vicleană și a reușit să te păcălească
cumva, iar tu, dragul meu urs, nu trebuia să faci

ceea ce ți-a spus ea.

          Pentru că ai ascultat-o pe vulpe și ți-ai vârât

coada în apă, aceasta a înghețat, și ți-a rămas

înțepenită în gheață.

            În felul acesta ai rămas fără coadă!

        Dacă aș fi fost în locul tău, nu aș fi ascultat-o pe

vulpe!

 Conform proverbului: Unde nu-i cap, vai de

picioare!

 JIDOVU RĂZVAN ȘTEFAN, clasa: a II-a A

 prof. înv. Eugenia MANDA



Clasa a V-a B - prof. Crăciuneanu IoanaClasa a V-a B - prof. Crăciuneanu Ioana
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Colaj pentru Ziua Națională- 1 Decembrie 2021

Ziua Femeii-colaj desene și 

felicitare de 8 Martie 2022
Clasa a V-a B 

prof. îndrumător Crăciuneanu Ioana



Alege ! Este Dreptul TăuAlege ! Este Dreptul Tău    

Proiect educație socialăProiect educație socială
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   Concursul National pe Teme de Protectia

Consumatorilor - "Alege! Este Dreptul Tau" - editia

2022 este organizat de Autoritatea Nationala pentru

Protectia Consumatorilor in parteneriat cu Ministerul

Educatiei si Cercetarii.

      Noi nu ne-am înscris anul acesta la concurs dar am

făcut câteva desene pentru că ne dorim să fim

consumatori informați, am învățat la educație socială
despre drepturile consumatorului și am învățat cât de

important este să citim eticheta unui produs.



Proprietățile Inmulțirii fracțiilor ordinare
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Andrei Cristian IONESCU Clasa a V-a B 

prof. îndrumător Crăciuneanu Ioana



Desene SERBAN ELENA RAISA 

 Clasa a V- a B
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ISTORICUL ÎNFIINȚĂRII:

  Academia Română a fost înființată acum

156 de ani, la 1 aprilie 1866, și este cel

mai înalt for de știință și de cultură din

România. Inițial a purtat denumirea de

Societatea Literară Română, devenită la

1 august 1867 Societatea Academică
Română, iar la 30 martie 1879, Academia

Română. 

        Unirea Principatelor Române de la 24
ianuarie 1859 și programul amplu de

reforme, inițiat de Domnitorul Alexandru

Ioan Cuza, au generat condițiile optime

pentru înființarea celei mai importante

instituții științifice și culturale, centrale a

Țării.

        Pentru că Unirea însemna nu numai

unitate politică ci și unitate culturală,

Ioan Maiorescu a propus, la 1860,

crearea unei „societăți academice care

să concentreze activitatea erudiților

români... pentru cultura limbii, pentru

scrisul istoriei naţionale". 

Ziua Academiei Române

156 de ani de la înființare

FUNCȚIONARE:

             Academia Română, cu sediul

central în București, are filiale la Iași,

Cluj-Napoca și Timișoara. În subordinea

sa se află 60 de instituții prestigioase și

centre de cercetare din România. În anul

2001, două dintre acestea au fost

recunoscute de Comunitatea

Europeană ca institute de excelență.

             Academia se compune din

membri titulari, membri corespondenți
și membri de onoare, toți fiind aleși pe

viață. Calitatea de membru poate fi

acordată și post-mortem. Pentru

membrii titulari, propunerile pot fi

făcute numai din partea membrilor

titulari, iar candidații trebuie să fie din

rândul membrilor corespondenți.
Criteriile de eligibilitate sunt deosebit

de stricte. Adunarea generală decide

prin vot secret acordarea statutului de

membru.

      



Dicționarul limbii române; 

Dicționarul explicativ al limbii române; 

 Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al

limbii române;

 Dicționarul general al literaturii române;

 Micul dicționar academic;

Tratatul de istoria românilor. 

   Academia Română este condusă de un

președinte și de Biroul Prezidiului Academiei

Române. Mandatul de președinte are durata de

patru ani, iar o persoană poate deține funcția de

președinte doar două mandate. Biroul Prezidiului

Academiei Române este format din șase

academicieni: președintele Academiei Române, cei

patru vicepreședinți și secretarul general.

ROL ȘI ATRIBUȚII:

           Conform statutului, rolul principal al

Academiei constă în cultivarea limbii și literaturii

române, stabilirea normelor de ortografie

obligatorii ale limbii române, studierea istoriei

naționale române și cercetarea în cele mai

importante domenii științifice. 

           Cele mai reprezentative lucrări academice

sunt: 

         Academia Română funcționează ca for

național recunoscut al culturii române, al cercetării

științifice, literare și de creație artistică, al

moralității și independenței științifice. De-a lungul

timpului, preocupările sale s-au extins de la

ortografia și gramatica limbii naționale, la domeniile

artelor, literelor și științei. 

proiect realizat de Mândruță Ștefan

sursa https://acad.ro/
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ACADEMIA ROMÂNĂ – 156 de ani de existență

Ziua Academiei Române este

marcată în fiecare an, la 4 aprilie.

Înfiinţată în aprilie 1866, ca

''Societate Literară Română'', s-au

împlinit 156 de ani de existență
anul acesta.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dic%C8%9Bionarul_limbii_rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dic%C8%9Bionarul_explicativ_al_limbii_rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dic%C8%9Bionarul_ortografic,_ortoepic_%C8%99i_morfologic_al_limbii_rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_pre%C8%99edin%C8%9Bilor_Academiei_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei


COPILĂRIE FĂRĂ VIOLENȚĂ
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AVRAMESCU ROXANA VI-C ZGABEI ILIE MIHAELA VI-D

Drepturile copilului Clasa a V- a B

SERBAN ELENA RAISA V-B

Alege!
este

dreptul
tău!



11 aprilie - Ziua educației financiare

Ziua internațională pentru eliminarea

discriminării rasiale și etnice
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Ziua internațională pentru eliminarea

discriminării rasiale este marcată, anual,

la 21 martie.

Anti-Racism Day

International Day for the Elimination of

Racial Discrimination

Liceul Teoretic ''Ștefan
Odobleja'' organizează în
perioada 1 -10 aprilie 2022
acțiunea umanitară Cu o
carte și o jucărie - aduci
o bucurie!

La nivel mondial există ICERD – International Convention on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination - Convenția
internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.

La nivel național există CNCD - Consiliul Național pentru Combaterea

Discriminării - instituția care are atribuții de prevenire, mediere,

investigare, constatare și sancționare a faptelor de discriminare. 

11 aprilie este Ziua Educației Financiare, începând de

anul acesta, potrivit unei noi legi care a fost adoptată
în Parlament. România este, din păcate, pe ultimul loc în
clasamentele europene la acest capitol.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
http://www.cncd.ro/


 REZOLVARE PROBLEME - SUPERMATE

 Mîndroc Matei Clasa a V-a B 

 Prof. coordonator Ioana Crăciuneanu

15



METODA FIGURATIVĂ Clasa a V- a C
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Prof. coordonator: Ioana Crăciuneanu

Membrii echipei: Tănase Georgiana, Cioban Sofia,

Negrilă Ianis, Natalia Grosu, Vasile Eric Nicholas,

Mavropol Ioana, Dragotă Ayan, Mavropol Ana-Maria 



PROIECT- Poluarea fonică clasa a V-a D

Prof. Florea Angela

17

Realizati un proiect despre poluarea fonica în care sa 

 exemplificați riscurile la care este supusa omenirea .
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  În fiecare an, de Ziua Europei

pe 9 mai sărbătorim pacea și

unitatea în Europa.  

 Aniversarea „Declarației

Schuman”, care a propus ideea

unei noi forme de cooperare

politică în Europa, este

considerată a fi piatra de

temelie a Uniunii Europene.

Ziua Europei - 9 mai 2022



19

STATE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
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CETĂȚENIE ACTIVĂ

să studiez cetațenii exemplari ai tarii mele si sa incerc sa

ajung ca unul dintre ei.

să fiu mai bun cu fratii, surorile mele, parintii, bunicii,

colegii si prietenii mei.

să îi respect pe toți cei care lucrează pentru școala cum ar

fi : secretare, femei de serviciu etc.. și îi voi încuraja și pe

cei din jurul meu să facă la fel.

să mă ofer voluntar in activități școlare pentru a promova

imaginea școlii mele.

să arunc gunoiul doar la coșurile de gunoi și dacă văd pe

cineva aruncând gunoi pe jos îi voi atrage atenția!

să respect regulile de circulație, legile și normele de bun-

simț. 
să fiu mai activ în rezolvarea problemelor din comunitatea

mea (ex. campanie de ecologizare în parcul din cartierul

meu)

să reciclez selectiv deșeurile pentru a proteja mediul

înconjurător

Va rog citiți următoarele afirmații care descriu

comportamente de cetățenie activă în rândul oamenilor.

Analizați și selectați afirmațiile pe care considerați că le puteți
respecta în viitorul apropiat.(doar pe cele potrivite pentru voi.) 

Este important să selectați afirmațiile pe care credeți că le

puteti îndeplini la rândul vostru . 

Cum pot să devin un cetățean
responsabil si ce înseamnă pentru

mine cetățenie activă?

Clasa VII C
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CETĂȚENIE ACTIVĂ

Clasa a V- a C

Clasa  a VII - a B

Clasa  a VII- a A 

Clasa a VII - a C
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REZULTATE CONCURS COMPER - MATEMATICĂ
ETAPA a II-a, ANUL ȘCOLAR 2021-2022

1. Mîndroc Matei V B COMPER-MATEMATICĂ, premiul II
2. Negrilă Ianis-Cătălin V C COMPER-MATEMATICĂ, premiul II
3. Simionescu David-Ionuț V C COMPER-MATEMATICĂ, premiul II
4. Barbu Eva-Maria V D COMPER-MATEMATICĂ, premiul II
5. Angel Simona-Ioana V D COMPER-MATEMATICĂ, premiul III
6. Vasile Bianca-Mihaela V D COMPER-MATEMATICĂ, Mențiune

PROF. CRĂCIUNEANU IOANA

Diplome și premii
PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ

An școlar 2021-2022

MATEI MÎNDROC V B 
IONESCU MATEI CRISTIAN VB

1.
2.

CALIFICAȚI LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ
prof. îndrumător CRĂCIUNEANU IOANA

FELICITĂRI!
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 ,,Proiecte derulate in liceul nostru"  ,,Fii avocat in

scoala ta!"  cu clasele V-A, VI-A, VII-D, IX-A, IX-C

                               Prof. coordonator Nuți - Nicoleta Trifan

„Fii avocat în școala ta!”

este un proiect al Uniunii

Naționale a Barourilor din

România, care se 

 desfășoară la nivel național,

în parteneriat cu

Inspectoratul Școlar al

Municipiului București.

Proiectul promovează
imaginea profesiei de avocat

și face cunoscut rolul

avocatului în societate .

Proiectul european ,,Necenzurat - Unplugged".

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat
cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)

Proiect de

prevenirea

consumului de

droguri în școli,

cunoscut la nivel

internațional ca

proiectul

,,UNPLUGGED”,

destinat

adolescenţilor cu

vârste cuprinse

între 12 si 14 ani.

 

 Clasa a V-a A 

 Prof.  Nuți Trifan



PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ
An școlar 2021- 2022 

Prof. îndrumător: Nuți - Nicoleta Trifan
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REZULTATE CONCURS COMPER
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ETAPA a II-a

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
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Excursie tematică - ,,Să cunoaștem

meleagurile puternic românești"

Clasa a V-a A Prof. Nuți Trifan

       Muzeul Cinegetic al Carpaților ,,Posada”
oferă posibilitatea desfășurării de lecții  și
activități educative extracurriculare susținute
de profesori sau de personalul muzeal.

            Castelul de la Posada a fost ridicat din porunca domnitorului

Gheorghe Bibescu în anii premergători revolutiei de la 1848. 

          În anul 1996, castelului Posada i s-a dat utilizarea de muzeu

al vânătorii, luând denumirea de ,,Muzeul Cinegetic al Carpaților

,,Posada”, ca secție al altui mare muzeu istoric românesc : Muzeul

Național Peleș.
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Concursul pentru sănătate şi prim ajutorConcursul pentru sănătate şi prim ajutor  

,,Sanitarii pricepuți",,Sanitarii pricepuți"    

Societatea Națională de Cruce Roșie din RomâniaSocietatea Națională de Cruce Roșie din România

Clasa a V-a A
DIRIGINTE: Prof. Nuți - Nicoleta Trifan
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Diplome și premii

An școlar 2021-2022

PREMIUL II - Concursul Național "Reviste
Școlare și Jurnalistică"

prof.coordonator ANA- MARIA GAGNIUC

Rezultatele Concursului de creație
literară „TĂRÂMUL CUVINTELOR” 

prof.coordonator Teonica Chița

prof.coordonatori revistă Ana Gagniuc,

Mariana Voinea

PREMIUL I - Alexandru Corlan  CLASA a VII-a C

Mențiune -Rădulescu Carmina CLASA a VII-a C,

GEORGIANA TĂNASE, STAN CLAUDIU, CIOBAN SOFIA,

David Stănică, Clasa a V-a C

Prof. îndrumător: TEONICA CHIŢA

Mențiune - Vlad Geampalia - clasa VII-A



 Revista Mărgăritare
 ”File alese ale Școlii Gimnaziale
Ionel Teodoreanu”
''ȘCOALA DINTRE CASTANI'' 
Revista ''Caleidoscop'' 

Revista "PE UN PICIOR DE PLAI" 

Revista LA CE VISEAZĂ MUGURII
''MAGIA SĂRBĂTORILOR
ROMÂNEȘTI''

PREMIUL I Revista  Ex-temporal
PREMIUL II Revista '' ECONOMICA
''
PREMIUL III Revista în limba
engleză ''The Indoor Generation ''

Secțiunea primar - gimnaziu:
PREMIUL I

1.
2.

3.
4.

PREMIUL II 
1.

PREMIUL III  
1.
2.

Secțiunea liceu:
1.
2.

3.
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Rezultatele CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN DE 
REVISTE ȘCOLARE „JURNALISM JUNIOR”



 “We train with equity”
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     Evenimentul de multiplicare, organizat în
Rzeszow, Polonia, în perioada 29.05-

02.06.2022, a promovat un model

educațional de incluziune socială. Acesta

este produsul intelectual al parteneriatului

strategic de cercetare, inovare și schimb de

bune practici, cu titlul “We train with

equity”, derulat de Liceul Teoretic "Ștefan

Odobleja", cu finanţare prin Programul

Erasmus+ al Uniunii Europene.

prof.Faustina-Luiza Vlad 

prof.Voinea Marieta 

prof.Silvia Neacsu



Prezentare Revista Caleidoscop
An școlar 2021 / 2022
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