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Luni- 23 octombrie 2017 ,elevii clasei noastre au participat la un seminar cu 

tema : ,,Dovezi ale proceselor biochimice in viața cotidiană”. Coordonatorul 

activității a fost doamna profesoară Bucaciuc Camelia care, timp de 2 ore, le-a 

explicat elevilor de ce este important să manânce sănătos. Doamna profesoară 

a explicat noțiunile de caracter acid,caracter bazic și caracter neutru ale 

alimentelor. Apoi s-a analizat lista alimentelor care micșorează aciditatea și 

determină instalarea unui pH echilibrat. De asemenea, s-a specificat cât de 

important este să se evite alimentele care au un conținut foarte mare de 

coloranți și aditivi alimentari,respectiv cât de toxic este pentru sănătatea 

copiilor consumul excesiv de dulciuri și alimente care au fost prăjite în grăsimi 

nesaturate. Elevii au fost motivați să citească mai mult pe această temă și să fie 

atenți la termenul de valabilitate al alimentelor pe care le cumpără. Scopul 

alegerii acestei teme a fost informarea cu privire la posibile îmbolnăviri dacă 

anumite deprinderi alimentare nu se schimbă. 

     Începând cu ora 11.00, împreună cu elevii clasei a V-a A și domnul diriginte 

Matei Corneliu, ne-am deplasat la un cabinet stomatologic unde copiii au 

asistat la o prezentare în care gazda ,pe un monitor, le-a explicat cum se 

formează cariile dentare, care este structura unui dinte și cum se efectuează un 

periaj corect. După această prezentare, copiii au vizitat clinica și au fost invitați 

pe rând să se așeze pe scaun în vederea unui control stomatologic. Doamna 

doctor le-a explicat cât de important este să se prezinte la medic cu regularitate 

pentru a depista la timp prezența cariilor dentare. 

 

 



Marți-24 octombrie 2017 începând cu ora 9.00 , elevii clasei noastre au mers în 

vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei. Scopul vizitei a fost cunoașterea istoricului 

cetății care este ctitoria voievodului Petru Mușat.În incinta cetății elevii au 

putut viziona un film cu momentul inaugurării și atacurile împotriva cetății care 

a fost de mai multe ori trecută prin foc și sabie de către turci și polonezi. Tot aici 

copiii au putut să vadă documente, monede,bijuterii,arme,dar și holograme 

foarte interesante cu obiceiuri vechi atestând felul în care luptau oștenii lui 

Ștefan cel Mare. Există și mărturii ale vizitatorilor Moldovei din vremea lui 

Ștefan cel Mare care descriu obiceiurile localnicilor,hărnicia lor, frumusețea 

locurilor și meșteșugurile. 

        De la cetate, am plecat la Muzeul Satului unde copiii au putut admira 

frumusețea caselor din diferite regiuni ale județului Suceava deoarece toate 

casele sunt originale. În diferite case erau prezentate obiceiuri populare legate 

de nuntă, botez, înmormântare.De asemenea, copiii au putut admira covoarele 

țesute manual : războiul de țesut, oalele din lut, sobele cu cuptor,vasele din 

lemn,roata olarului și moara pentru măcinat grâne. În incinta muzeului există și 

o biserică ortodoxă cu icoane vechi și veșminte preoțești. Scopul activităților a 

fost cunoașterea istoriei Moldovei și cunoașterea obiceiurilor populare care au 

rol atât de important în păstrarea identității naționale. 

 

    



 

Miercuri-25 octombrie 2017 la ora 7.30 elevii clasei noastre împreună cu elevii 

din clasele a VI-a A și a VII-a A am plecat în excursie la Brașov. Prima oprire a 

fost la Lacul Roșu după ce am trecut prin Cheile Bicazului. La Lacul Roșu am stat 

o oră, timp în care copiii au admirat peisajul foarte frumos și au cumpărat 

suveniruri și am făcut fotografii. Următoarea oprire a fost la Salina Praid unde 

am coborât cu autobuzul în subsol. În salină există un loc de joacă pentru copii 

și un istoric al salinei cu fotografii despre metodele extrem de rudimentare de 

extracție care erau folosite atunci când s-a descoperit zăcământul.  

          De la Praid am plecat spre Sighișoara unde am ajuns după-amiaza și după 

ce am vizitat cetatea, am servit masa la un restaurant din apropiere.Seara am 

fost cazați în munți la Pensiunea ,,Cotul Donului”. 

    



                            

             

 

 



Joi-26 octombrie 2017 ne-am trezit de dimineață și prima oprire a fost la Sinaia 

unde am vizitat Castelul Peleș. Castelul Peleș a fost construit în timpul domniei 

regelui Carol I care a dorit ca acesta să fie,, leagănul dinastiei sale și al dinastiei 

naționale”. Acest lucru a fost gândit și declarat de suveran înca de la început, în 

anii 1870. În incinta castelului exista o expoziție despre viața și realizările 

regelui Ferdinand. În cadrul expoziției, copiii au putut să vadă tablouri cu 

membrii familiei regale, coroana regelui Ferdinand cu care a fost încoronat în 

anul 1922, mantia care a fost purtată la încoronare,colecții de plante realizate 

de rege , care a fost un mare botanist și despre care doamna ghid ne-a spus că 

există o plantă descoperită la Sinaia care îi poartă numele. După vizitarea 

expoziției ghidul ne-a condus la parterul castelului și apoi la etajul superior unde 

am putut vedea apartamentele regelui Carol, ale reginei Elisabeta precum și 

apartamentele de protocol pentru oaspeții regali. 

          De la Castelul Peleș am mers la Castelul Bran care este o veche fortăreață 

dăruită de edilii orașului Brașov reginei Maria.Prima atestare documentară a 

cetății Branului este datată 19 noiembrie 1377 când Ludovic I de Anjou trimite o 

scrisoare locuitorilor Brașovului, acordându-le privilegiul de zidire a unui 

castel.Mai târziu, regii Ungariei cedează cetatea voievozilor Valahiei. Mircea cel 

Bătrân și fiul său Mihail o stăpânesc, iar urmașii acestora o pierd în anul 1427, 

când este luată de regele Sigismund și transformată în reședință a voievozilor 

Transilvaniei. La sfârșitul secolului XV, regele Vladislav al II-lea al Poloniei oferă 

castelul brașovenilor în schimbul a 1000 de florini, împreună cu ținuturile din 

jur, cerând în fiecare an sume noi pentru deținerea acestora. Brașovenii se 

angajează să întrețină cetatea și s-o întărească cu șanțuri de apărare. În anul 

1500 Brașovul înființează la Bran un punct de vamă. Astfel, cetatea devine 

fortificație de graniță, iar exteriorul este modificat prin dărâmarea turnurilor.O 

renovare a castelului a fost făcută un secol mai târziu, în perioada 1883-

1886.Regina Maria a reînviat castelul părăsit, și chiar ea descria un peisaj 

nocturn de sorginte victoriană atunci când vorbea despre casa visurilor:,, 

Noaptea , când toate luminile sunt aprinse, el stă pe cer ca o umbră de basm 

gaurită de sute de flăcări”. În istoria regală, Branul a mai fost asociat cu 

arhiducesa Ileana și familia sa.În 1941 au fost aduse de la Cotroceni osemintele 

principelui Mircea și reînhumate în capela castelului.În apropierea acestuia, din 

1940 își găsise pacea, pentru un timp inima reginei Maria, aceasta fiind adusă 

de la Balcic. 



         De la Bran am plecat la Cetatea Râșnov unde am ajuns pe la 16.30. 

Cetatea Râșnovului este o cetate medievală și premodernă (sec XIV-XVII) 

suprapusă peste o așezare neolitică și de epoca bronzului și peste cetatea 

dacică Cumidava.În cetate se mai păstrează casele în care au locuit peste 80 de 

familii precum și casele diferiților meșteșugari. Din punctul cel mai înalt al 

cetății este o priveliște foarte frumoasă cu orașul și munții din jur. 

 

 

 



 



Vineri-27 octombrie 2017 am vizitat centrul vechi al orașului Brașov.Pe la ora 

10.30 am intrat la Biserica Neagră care este o biserică evanghelică luterană, 

veche de 500 de ani.Ghidul ne-a explicat cum se desfășoară o liturghie obișnuită 

și ce reprezintă stranele care sunt așezate pe părțile laterale.Astfel, fiecare 

breaslă avea un loc special în biserică ( dogari,pălărieri,cizmari,croitori, țesători 

etc).La ora 13.00 ne-am reîntânit cu celelalte grupuri și am plecat spre casă. 

Clasa noastră a ajuns în Suceava vineri seara la ora 21.00. 

 

 

 



    

 

 

 


