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La 1 decembrie 1918 s-au aniversat 100 de ani de la realizarea României Mari, un moment
istoric pentru poporul român iar realizarea acestui ideal ne-a făcut datori să îl marcăm prin
activități specifice la nivelul școlii. Astfel, elevii, purtători ai valorilor și tradițiilor românești, au
devenit părtași la istoria națională a României. Ei reprezintă viitorii cetățeni ai țării, conducătorii
zilei de mâine, și trebuie să pornească în viață cu dragostea pentru patrie și mândria de a fi român.
Activitățile desfășurate de școala noastră la acest ceas aniversar au vizat dezvoltarea
spiritului civic al elevilor prin angrenarea lor în activități cu caracter divers, legate în special de
istorie. Centenarul Marii Uniri a fost sărbătorit de toți elevii, începând cu clasele pregătitoare,
elevii claselor I-IV și terminând cu elevii de gimnaziu.
Programul a cuprins, în primul rând, activități desfășurate pe clasă sub îndrumarea
cadrelor didactice (dansuri populare, expoziții de pictură, cântece patriotice, paradă a costumelor
populare, scenete, etc.). Una dintre cele mai interesante activități a fost “100 de …” la care elevii
au realizat desene, machete, diverse obiecte din 100 de bețișoare, steluțe, imagini decupate, etc.

Ne mândrim cu Parada costumului popular, un moment special în programul Centenarului
Marii Uniri dar și un proiect județean derulat de școala noastră cu succes. Elevi din învățământul
primar au prezentat costume populare din diferite zone ale țării, momentul fiind rezultatul unei
foarte bune colaborări între profesori și părinți.

Cel mai important moment din program a fost festivitatea cultural-artistică coordonată
de profesorii de istorie din școală care a avut loc la sala de festivități și la care au participat
reprezentanți ai elevilor din toate clasele, cadre didactice și părinți. Programul a cuprins scenete,
poezii, cântece patriotice, dansuri populare.

Școala noastră a colaborat în cadrul acestor manifestări cu Organizația Națională
Cercetașii României, Centrul local “Dacia Felix”. Cercetașii de la centrul local, elevi ai Școlii
Gimnaziale “Mircea cel Bătrân” Pitești dar și ai altor școli din Argeș, au confecționat 120 de
cocarde tricolore și decorațiuni pentru sala de festivități.

Aceste manifestări s-au desfășurat în perioada 26 – 29 noiembrie și au adus, pentru câteva
zile, un puternic sentiment patriotic în rândul elevilor, învățându-i să prețuiască valorile poporului
român, și să conștientizeze importanța acestui eveniment istoric.

