
Ziua Europeană a Sportului 

 Vineri, 28 septembrie 2018, aproape 300 de elevi 

pregătitoare B, a II-a B, a III-a A, C coordona

Afanasov Maria, Apetrei Daniela, Corbu Vasile, Pelin Cosmina,  Morar

Aneculaesei Mihaela,  Plăcintă Mihaela Carmen

la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava au derulat o 

Sportului Școlar.   

 Pe fundal muzical, elevii au învă

jocurile copilăriei: Șotron, Bum, Țară, 

Paul, Ninja, au alergat, au sărit, s-au întrecut la diverse 

tenis cu piciorul, dans și exerciții sportive în sincron, s

 Toate aceste activități s-au derulat cu scopul de a reconfirma importan

școli, de a crea o atmosferă plăcută și distractiv

în rândul elevilor.  

Ziua Europeană a Sportului Școlar 2018 

, aproape 300 de elevi din clasele a VI-a A, a VII

a A, C coordonați de profesorii  Caliniuc Adriana,  

Afanasov Maria, Apetrei Daniela, Corbu Vasile, Pelin Cosmina,  Morar Aurelia

Mihaela Carmen,  Cozmanciuc Alina Manuela, Palaghianu Lavinia

ă ”Miron Costin” Suceava au derulat o serie de activități dedicate Zilei Europene a 

Pe fundal muzical, elevii au învățat pași de dans în stil de vals, tango și samba. 

ă, țară, vrem ostași!, s-au mișcat la jocuri precum Șervețelul, Puternicul 

au întrecut la diverse ștafete, curse cu obstacole, X și 0 în cercuri, badminton, 

și exerciții sportive în sincron, s-au bucurat de viață, de soare, de copilărie. 

          

au derulat cu scopul de a reconfirma importanța educației fizice și a sportului în 

și distractivă, de a promova sănătatea și dezvoltarea competențelor sociale 

 

a A, a VII-a C, D, a VIII-a B, D, clasa 

sorii  Caliniuc Adriana,  Ștefură Anna, Beștiuc 

Aurelia, Tănăsan Luminița, 

, Palaghianu Lavinia Ocsana de 

ți dedicate Zilei Europene a 

 

țat pași de dans în stil de vals, tango și samba. Alții au descoperit 

șcat la jocuri precum Șervețelul, Puternicul 

ștafete, curse cu obstacole, X și 0 în cercuri, badminton, 

ă, de soare, de copilărie.  

 

ța educației fizice și a sportului în 

și dezvoltarea competențelor sociale 



   

 Felicitări tuturor pentru implicare, pentru reușita unor activități frumoase, pentru că le-ați oferit copiilor 
o zi minunată !  

Coordonator la nivelul școlii  
prof. înv. primar Palaghianu Lavinia Ocsana 

 


