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COMUNICAT DE PRESĂ 

Sărbătoare la Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul”  

 Ziua Școlii reprezintă pentru fiecare elev, cadru didactic și părinte, momentul în care se 
celebrează educația, știința, cultura, dorința de nou, de cunoaștere, de împlinire. 

       Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, din Constanța marchează împlinirea a 51 de 
ani de la înființare pe 29 mai 2019.  

Elevii de la clasele primare au ales să sărbătorească prin activități de informare, cultural-
artistice, sportive și de divertisment. Cei mici sunt așteptați să participe la concursul județean 
de geografie ,,Descoperă România”, ateliere de tradiții populare, desene în Paint sau la 
concursuri și ștafete sportive, în curtea școlii. Micii cercetași, curse de karting, activități de 
voluntariat la Azilul de bătrâni completează acțiunile la care vor participa cu mult entuziasm 
și dăruire.   

     Elevii de la gimnaziu își vor demonstra talentul în sala de sport a școlii, prin  Trupa 
„Cațavencii”, cu  mici scenete sugestive. Jocuri distractive și de baschet  vor atrage mulți copii 
în curtea școlii. Unii elevi vor desfășura concursuri de cultură generală, de Treasure Hunt sau 
pe discipline, alții vor participala concursul de germană Spass auf Deustch, la Colegiul 
Național „Mircea cel Bătrân”. Activitățile sunt completate de vizionarea unor filme tematice, 
cum ar fi „România neîmblânzită”. 

    Ziua Școlii va fi marcată și de Capsula Timpului, în care toate clasele vor introduce 
„gândurile clasei”, pentru generațiile viitoare. Capsula va fi deschisă peste un deceniu și elevii 
generației următoare vor afla impresiile, dorințele și speranțele copiilor care astăzi învață în 
școală. 

     Manifestările dedicate elevilor vor continua pe 31 mai, ca avanpremieră la Ziua Copilului. 
În curtea școlii, copiii vor participa la jocuri și ștafete sportive, lansare de baloane, desene pe 
asfalt. Tonetele cu vată de zahăr, sucuri și înghețată vor îndulci participanții. Cu toții, mici și 
mari vor învăța să realizeze un cocor folosind tehnica Origami. Cocorii vor fi expuși în curtea 
școlii și speranța tuturor este să se reușească confecționarea celor o  mie de cocori. Tradiţia 
japoneză spune că celui care reușește să realizeze 1000 de cocori origami, i se va îndeplini o 
dorinţă. 

       Fie ca dorințele copiilor din Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” să se 
îndeplinească!  


