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20 Nov 2020 

Elevii scolii CSEI SF. ANDREI au realizat diverse desene pe tema Viata fara tutun si au 

discutat solutii in convingerea colegilor fumatori sa renunte la acest viciu. Activitatea a avut 

ca si scop descurajarea elevilor fumatori in practirea acestui “sport”, prin prezentarea efectelor 

negative asupra sanatatii lor dar si asupra celor care inspira fumul de tigara, asa numitii 

fumatori pasivi. A fost o intalnire online activa cu multiple beneficii. In contextul perioadei 

unice pe care o traim, s-a discutat si despre efectele virusului Sars Cov 2 asupra celor fumatori 

si cu probleme de sanatate pulmonare. Concluziille activititatii au indicat ca majoritatea 

cunosc efectele negative ale tutunului asupra lor si asupra mediului inconjurator dar 

dependenta este greu de invins, mai ales cand exista influenta anturajului. Elevii, pe langa 

desenele realizate, au scris si 3 scrisori, doua in limba romana si una in franceza catre planeta 

noastra, catre pamant. Multumesc copiilor pentru implicare si cadrelor didasctice.  

Prof. Coordonator Eco Scoala Iordache Anca. 
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02 Decembrie 2020 

Ziua Națională a României, sărbătorită de elevii și profesorii de la Centrul Școlar din Gura 

Humorului 

 

Ziua Națională a României a fost marcată de elevii și profesorii de la Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă (CSEI) „Sf. Andrei” Gura Humorului, de această dată online. 

Elevii au urmărit o prezentare power point despre însemnătatea zilei de 1 Decembrie - Ziua 

Națională a României, recunoașterea costumelor populare românești din diferite zone 

geografice, prezentarea preparatelor tradiționale și nu în ultimul rând cultivarea valorilor 

românești: demnitate, unitate, bunătate, cinste etc. În cadrul activității, elevii au prezentat 

portul tradițional din Bucovina, au descris diferite preparate culinare prezente pe mesele 

românilor în zile de sărbătoare, au citit diverse scrisori și mesaje referitoare la valorile 

românești, au prezentat desene inspirate din ceramica de Horezu și Corund. Activitatea s-a 

încheiat cu recitarea unei scurte și frumoase poezii, „Pământul ăsta”, interpretată de elevul 

Eduard Scheuleac. În mediul virtual s-au întâlnit aproximativ 50 de elevi și cadre didactice, 

care s-au bucurat de întrevedere, și-au transmis reciproc urări, mesaje, au fluturat stegulețe 

tricolor și au purtat frumoasele straie tradiționale românești. 

Coordonator Eco Scoala Prof. Iordache Anca 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Decembrie 2020 

Ziua Internațională a scrierii scrisorilor 

 

Astăzi la SF. Andrei Gura Humorului, copiii și-au amintit vremurile frumoase ale părinților și 

bunicilor, pe când se scriau scrisori, pe când cuvintele erau așternute cu mare grijă și 

sinceritate pe coli albe de hârtie. Fiecare a încercat să scrie o mică scrisoare către bunici sau 

părinți, un mesaj frumos încărcat cu emoție, pe care îl vor dărui de Crăciun. La școală, am 

realizat un mic panou cu desene de Crăciun frumos colorate iar panoul Eco a fost pregătit 

pentru noul an ce urmează să vină. Cu multă speranță în suflete și bucurie, elevii participă 

mereu la activități, chiar dacă sunt acasă. Prof. coordonator Iordache Anca 
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13 Ianuarie 2021 

 Care este visul tau? 

 

Astazi este o zi importanta, frumoasa, astazi sarbatorim ziua internationala a indeplinirii 

visurilor! Elevii claselor a 11a si a 12a, au participat la o activitate in mediul online, in urma 

careia fiecare si-a trimis cel mai mare vis al sau catre Univers, cu speranta ca se va si 

indeplini! Cam toti viseaza la o casa, la o familie, la calatorii...prin urmare, pornind de la 

ideea fiecare vrea un cuib al sau, elevii au reusit sa realizeze folosind doar materiale 

reciclabile, casute pentru pasari. S-au inspirat din poze gasite pe internet, au fost ajutati de 

frati, bunici si la final casutele au fost gata.  

Cu siguranta astazi, cateva pasari infrigurate, au fost bucuroase de noile casute!  

Visul nostru cel mai mare: sa fim sanatosi intr-o planeta sanatoasa!!! 
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15 Februarie 2021 

"SF. Valentin" - ziua iubirii, a celor care iubesc si sunt iubiti. Fie ca e 14 Februarie sau 24 

Februarie iubirea trebuie apreciata si sarbatorita in fiecare zi. 

 

 Iubirea catre o persoana, iubirea fata de animale, natura, univers, viata traita in dragoste si 

armonie aduce pace sufleteasca si zambete tuturora.  Aceste sentimente placute au incercat sa 

exprime elevii claselor a XII a prin desene, felicitari, prajituri si bezele. 

Bucurosi ca sunt iar la scoala, activitatea dedicata sfantului Valentin, a adus o atmosfera 

placuta in clase, a starnit zambete, emotie si elevii au fost incurajati sa iubeasca natura, sa 

ofere mereu un gram de bunatate semenilor si sa se bucure de viata frumoasa pe care o au. 

Prof. Coordonator Iordache Ancuta 

 

 

 

16 Februarie 2021 

Intr-o zi frumoasa de iarna, elevii din clasa a 12a B, impreuna cu dna diriginta Hutanu Lucia 

au decis sa raspunda la initiativa programului international Eco Scoala si sa realizeze o 

frumoasa activitate cu tema  " Ciuperci comestible". 

Elevii au impartasit din experienta lor, multi dintre ei fiind foarte buni cunoscatori ai 

ciupercilor comestibile si beneficiile acestora, deoarece in zona Bucovinei, padurile mereu ne 

incanta cu bogatiile ei: hribi, galbiori, creasta cocosului, opintici. 

 Au gatit impreuna preparatul "ciuperci cu smantana si usturoi", acest preparat fiind si subiect 

pentru ei la examenul final de clasa a 12 a. 
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Activitatea a fost interactiva, elevii au invatat retete noi, sanatoase care au ca ingredient 

principal ciupercile si s-au bucurat de un pranz delicios.  

Prof. Coordonator Hutanu Lucia 

 

 

 

23 Februarie 2021, clasa a VIII a B, sub indrumarea prof. Diriginte Sabin Rybanna, a 

desfasurat activitatea "Paleta mirifica a padurii".  

Copii au realizat frumoase tablouri din frunze, crengi, scoarta de copac, flori si conuri 

de brad, au discutat despre frumusetea padurilor din Bucovina, despre cum putem 

proteja animalele salbatice si cat de pretiosi sunt brazii, copacii pentru sanatatea 

noastra. 

 

A fost o activitate interactiva care doreste sa se finalizeze cu o plimbare in padure, 

atunci cand vremea o sa ne permita.  

 

Prof. Sabin Rybanna 
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1 Martie 2021 - o noua luna, un nou anotimp, timp pentru noi inceputuri, un nou TU!  

 

O primavara insorita, o primavara fericita!!! 

 

La Csei Sf Andrei Gura Humorului primavara a fost intampinata cu multa dragoste si 

creativitate, elevii nostri au realizat martisoare din turta dulce, martisoare din hartie colorata, 

martisoare din ate, din lemn, martisoare Eco!!! 

 

Elevii claselor a 12a, s-au intrecut in realizarea martisoarelor dulci pe care le-au daruit 

colegilor din clasele primare.  

 

Realizarea martisoarelor a fost o actiune foarte dorita de copii, o activitate creativa si vesela. 

 

Prof. Iordache Ancuta in colaborare cu colectivul scolii Csei Sf Andrei Gura Humorului. 
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5 Martie 2021 – ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORILOR 

''A vorbi despre limba în care gândești, a gândi - gândire nu se poate face decât numai într-o 

limbă - în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor 

concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. (...) Ce patrie minunată este această 

limbă! Ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are! Această observație, această relevație am 

avut-o abia atunci când am învățat o altă limbă. Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi 

minunate și frumoase. Dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi este limba în 

care m-am născut, încât nu o pot considera altfel decât iarbă. (...) O patrie fără de nume nu 

este o patrie. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de 

aceea, pentru mine iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, 

pentru mine, viața se trăiește" spune marele nostrum scriitor Nichita Stănescu. 

         Pe 3 martie, sărbătorim Ziua Mondiala a Scriitorilor, cei care, prin cartițe lor, ne ajuta să 

intram în alte lumi, să ne transpunem în alți oameni, să călătorim în timp și spațiu, se spune 

că, „Atunci când deschizi o carte, deschizi o nouă lume”. 

Astăzi, în cadrul orei de Limba și literatura română, le-am propus elevilor clasei a XII-a B, de 

la CSEI „Sf. Andrei”, Gura Humorului, județul Suceava, să urmărescă o prezentare în care 

erau cuprinși cei mai mari scriitori români. Activitatea a continuat cu un brainstorming de tip 

ciorchine în care elevii au scris pe tablă toți scriitorii dragi lor și un titlu de opera literară care 

le-a plăcut cel mai mult. La finalul activității elevii au avut de scris un citat, o strofă dintr-o 

poezie preferată. Una dintre eleve, a ales să scrie o poezie de Nichita Stanescu, numită 

„Poem”, un poem de dragoste deosebit. Elevilor le-a plăcut această activitate pentru că și-au 

reamintit despre scriitori dragi lor. Activitatea a fost coordonată de prof. Irimia – Matei Elena. 
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LA MULTI ANI! ZIUA MONDIALA A SCRIITORILOR 

Locul desfasurarii: Biblioteca- sala de lectura 

Scopul activitatii: Sarbatorirea martisorului si al marelui povestitor Ion Creanga 

Participanti: clasa a XII 

Organizatori: Prof. Codrean Elena 

                      Bibliotecar, Sava Daniela Irina 

 

      3 Martie- Ziua mondiala a scriitorilor- o sarbatoare deosebit de frumoasa in cultura 

internationala, pentru ca literatura nu are granite iar rolul ei in dezvolarea societatii este unul 

primordial. 

    Cu acesta ocazie, am desfasurat la biblioteca scolii, sala de lectura activitatea ”ION 

CREANGA- martisorul romanilor” 

Elevii din clasa a XII a coordonati de prof. Codrean Elena si avand ca invitat bibliotecara in 

pers. d-nei Sava Daniela, am urmarit prezentarea vietii si activitatii marelui povestitor roman, 

am urmarit filmul ”Un bulgare de huma”si am citit fragmente din opera ” Amintiri din 

copilarie” si poezii scrise de catre acesta. Elevii au fost placut surprinsi sa constate ca Ion 

Creanga a scris si poezii. 

De asemenea, elevii au raspuns la chestionare privind opera marelui Creanga, prietenia cu 

Mihai Eminescu, precum si operele celor mai cunoscuti scriitori romani(poet, prozatori sau 

dramaturgi). 

Pentru contributia la succesul activitatii, elevii au primit martisoare –simbolul primaverii, al 

vietii si al iubirii. 
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17 Aprilie 2021 – Scrisori către pământ 
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18 Mai 2021 

Cu o primavara capricioasa dar cu elevi dornici sa se bucure de natura, am pornit sa curatam 

gradinile scolii si sa plantam diverse flori si copacei. Activitatea desfasurata de copii 

impreuna cu profesorii coordonatori, a fost una distractiva  dar foarte educativa, s-a apreciat 

frumusetea florilor, s-a incurajat protejarea mediului inconjurator si ocrotirea spatiilor verzi 

din curtea scolii. 

Prof. Coordonator Iordache Anca. 
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