Lucruri pe care le puteţi face cu
copilul dvs. acasă, pentru a-l
ajuta în activitatea de la şcoală:
1. Citiţi-i copilului şi cereţi-i să
vă povestească;
2. Întrebaţi-l despre şcoală şi
arătaţi-vă interesaţi de ceea
ce învaţa;
3. Asiguraţi-vă că vine odihnit
la şcoală;
4. Stabiliţi limite pentru timpul
petrecut în faţa televizorului
sau computerului;
5. Nu faceţi comparaţii între
propriul copil şi alţi copii.

Mult succes în noul an
şcolar!

LICEUL ORTODOX
„SF. ANTIM IVIREANU”
BUCUREŞTI

An şcolar 2012-2013

Cum comunicăm:
Educaţia este un parteneriat între
şcoală şi părinţi. Apreciez implicarea
părinţilor şi vă încurajez să devenim
parteneri în educarea copilului dvs.
Pentru că acest parteneriat să devină
eficient, trebuie să stabilim căi de
comunicare.
Telefon mobil: 0722466889
e-mail: claudia.oproiu@gmail.com

„Bine ai venit la şcoală!”

CLASA I B
Site-ul clasei I B:
http://ivireanu.webs.com/

Prof. învăţământ primar
OPROIU CLAUDIA
CRISTINA

Semestrul I
Cursuri – luni, 17 sept. 2012 – vineri, 21
dec. 2012.
Vacanţă - 5 - 11 nov. 2012
Vacanţă de iarnă – sâmbătă, 22 dec. 2012
– duminică, 13 ian. 2013
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ian. 2013 – vineri, 5 apr.
2013
Vacanţă de primăvară – sâmbătă,
6 apr. 2013 – duminică, 14 apr. 2013
Cursuri – luni, 15 apr. 2013 – vineri, 21
iun. 2013
Vacanţă de vară – sâmbătă, 22 iun. 2013 –
duminică, 15 sept. 2013

Discipline:
Lb. romana – 8 ore/ săptămână
Matematica – 4 ore/ săptămână
Cunoaşterea mediului – 1 ora/ săptămână
Educaţie plastică – 1 ora/ săptămână
Abilităţi practice – 1 ora/ săptămână
Educaţie muzicală – 1 ora/ săptămână
Opţional Lb. engleza – 1 ora/ săptămână
Educaţie fizică – 2 ore/ săptămână
Religie – 1 ore/ săptămână

Orarul provizoriu al clasei:
Luni
Lb. romana
Lb. romana
Matematica
Ed. fizică

Marţi
Lb. romană
Lb. romană
Matematică
Ed. muzicală

Miercuri
Lb. romana
Lb. romana
Lb. engleza
Matematica

Joi
Lb.romana
Matematică
Cun. mediului
Ed. fizică
Vineri
Lectura
Religie
Ed. plastică
Ab. practice

Şedinţa cu părinţii:
17 septembrie, ora 18.00

2 caiete tip I
·
2 caiete matematică
·
1 caiet cu foaie velină
·
1 penar cu:
o
1 stilou
o
1 creion
o
guma de şters
o
creioane colorate/ carioci
o
ascuţitoare
o
rigla
·
foarfecă
·
lipici solid
·
hârtie glasată
·
acuarele (pastile)
·
pensule
·
bloc mic de desen
coli colorate
·
pahar
·
5 dosare plastic cu câteva folii fiecare
(pentru fise)
Fiecare caiet (liniat) şi carte trebuie să
aibă copertă şi etichetă cu numele, prenumele
elevului şi clasă.
Fiecare elev va primi gratuit manualele
şcolare (Abecedar, Matematica şi Cunoaşterea
Mediului). Acestea nu se returnează la sfârşitul
anului şcolar, ele rămân elevului.

Total: 20 ore/săptămână
Programul zilnic: 8.00 - 11.50

Rechizite:

Profesorii clasei:
Lb. engleza – prof. Andreea Silter
Religie – prof. Elena Badea
Ed. fizică – prof. Daniela Colceag

Uniforma şcolii noastre este compusă din
bluza/cămaşa/tricou de culoare albă şi
pantaloni/fusta/sarafan etc. de culoare închisă.

