
JURNAL DE VACANŢĂ 

 

Vara a plecat şi a luat pe aripile ei minunatele zile de vacanţă. A lasat 

în urmă amintiri de neuitat. Pe cărări de munte, în apa înspumată a mării sau 

pe uliţele copilăriei din satele bunicilor, cu mic cu mare, elevii şcolii noastre 

s-au bucurat de vacanţă, au legat prietenii, au trăit aventuri mult aşteptate. 

Şi pentru că unei şcoli îi stă bine doar plină de copii, şcoala noastră a 

pregătit şi în această vară activităţi atractive, apreciate atât de elevi, cât şi de 

părinţi.  

Astfel, a fost organizată Şcoala de vară, un proiect  în cadrul căruia 

am oferit elevilor sprijin calificat în efectuarea temelor, dar şi activităţi 

recreative variate. 

Cu toţii ştim că o parte din vacanta de vară a copiilor trebuie să fie 

dedicată şi dezvoltării personale. De aceea, am ales pentru această vacanţă 

de vară participarea la tabăra naţională Pe urmele contelui Dracula, 

desfăşurată în peisajul montan al staţiunii turistice Poiana Braşov, la poalele 

masivului Postăvaru, în imediata apropiere a unei zone cu încărcătură  

istorică, zona Bran- Râşnov.  

Activităţile de grup, cele mai frumoase şi cu cel mai mare impact la 

copii, i-au ţinut ocupaţi timp de o saptămână, timp în care au aflat informatii 

noi, de interes pentru ei, şi-au format abilităţi de comunicare şi şi-au pus la 

încercare limitele, au cooperat pentru obţinerea celor mai bune rezultate în 

cadrul unei competiţii constructive care i-a pregătit pentru viaţă.  

Tot pe cărări de munte, la Moieciu sau la Poiana Pinului, au călătorit 

şi alţi elevi ai şcolii în cadrul taberelor de vară. 

 Pentru că am dorit să organizăm un cadru favorabil petrecerii vacanţei 

de vară, creativ şi (re)creativ, am participat, cu o parte dintre elevii noştri, la 

Tabăra de creaţie - Pictură de icoane pe sticlă, tabără organizată de Muzeul 

Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti.   

 Pictorul iconar Florian Colea le-a istorisit elevilor ”Povestea icoanei 

pe sticlă” şi i-a iniţiat în această tehnică. Copiii au realizat lucrări deosebite, 

iar în pauze s-au bucurat de jocul în aer liber. Cele mai frumoase exponate 

au fost premiate. 

 În ultima zi de tabără, micii pictori au vizitat Conacul familiei 

Golescu şi Muzeul satului. 

 Iconiţele pictate de elevi în Tabăra de creaţie vor fi expuse şi în holul 

Şcolii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu” pentru a putea fi admirate de 

părinţi. 

 Da, vacanţa s-a terminat…dar  nu s-a terminat oricum: a adus şi 

premii valoroase pentru elevii care s-au pregătit pentru competiţiile verii, 

elevi cu care şcoala noastra se mândreşte, un adevărat exemplu de ambiţie şi 

perseverenţă pentru colegii lor. Nu putem încheia jurnalul de vacanţă fără 

să-i felicităm pe campionii noştri: 



 DAVID STAMATE, medaliat cu  AUR la Cupa Musashi - 

Alexandria, kumite, masculin, categoria copii 2 (8 - 9 ani), -30 kg.(23 

august 2014) 

 Trupa de teatru a şcolii, EPIC, câştigătoarea Locului I şi a Premiului 

Special al Presei, la Festivalul Naţional de Teatru pentru copii şi 

tineret, 11-13 septembrie 2014. 

Prin intermediul acestor proiecte, am dorit să promovăm copilul 

independent şi creativ,copilul care are curajul de a privi până dincolo... şi 

mai departe.  
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Consilier educativ, 

Prof. Sima Camelia  


