
1 DECEMBRIE 2020 
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Presenter
Presentation Notes
© Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library



2

Dragi români,

Azi sărbătorim un eveniment deosebit, Ziua Națională a României!
Este un moment important prin care se marchează 102 ani de când

Țara Românească, Moldova și Transilvania nu au mai fost niciodată despărțite.
De atunci, în fiecare an, toți românii spun cu bucurie și speranță în

suflet La mulți ani, România!
Deși trăim altfel acest moment, suntem uniți oriunde am fi, motiv

pentru care românii de pretutindeni sărbătoresc împreună această
solemnitate.

Lăsăm prima filă a proiectului PRIETENIE ȘI EDUCAȚIE DINCOLO DE
GRANIȚE, din cadrul parteneriatului cu Școala Românească de la Haga să vă
povestească despre patriotism și iubirea de țară.
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1 Decembrie 1918

• Începând din anul 1990, Ziua Națională a României este sărbătorită la 1
Decembrie.

• Ea marchează un moment important din istoria românilor, cel în care
Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei și a Banatului
cu România, în anul 1918.

• Acest an, 1918, reprezintă, în istoria poporului nostru, anul triumfului
idealului național, anul încununării victorioase a lungului șir de lupte și
sacrificii umane șimateriale pentru făurirea statului național unitar.

„Binecuvântarea generaţiilor viitoare va fi răsplata noastră  
nepieritoare”. Regele Ferdinand I

• Ceea ce la 1600 ( prin încercarea lui Mihai Viteazul) se dovedise  
doar un vis, la 1 Decembrie 1918, devenea realitate.

• Sub conducerea regelui Ferdinand I, era înfăptuită  
unirea tuturor românilor.

• România devenea România Mare, iar Ferdinand „regele tuturor  
românilor”.

Ferdinand I (1865-1927)

Repere istorice 
Miruna Gherghinel

clasa a IV-a C
prof. Coralia Pârv
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La 24 ianuarie 1859, a avut loc
Unirea Principatelor Române sub 
Alexandru Ioan Cuza. Numită și
Mica Unire, ea a reprezentat primul
pas spre Marea Unire.

Pe 1 decembrie 1918, a fost
înfăptuită unirea tuturor românilor
din cele trei provincii istorice: 
Transilvania, Moldova şi Muntenia.

Data de 1 decembrie a fost aleasă ca 
zi naţională a României în anul 1990 
şi stabilită în mod oficial prin
Constituţia din anul 1991.

Informații generale

Ilinca Pivariu și Alexandra Illeș
clasa a IV-a C

prof. Coralia Pârv
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Scrisoare către țara mea
Raul Cărămidaru

clasa a IV-a B
prof. Alina Aldea
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Simina Geodoiu și Sara Rășină
clasa a IV-a B

prof. Alina Aldea
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Bun venit în România!
Cu 100 de ani înainte de Hristos

Oameni mândri și harnici trăiau pe acest meleag fabulos.
Numele “Dacia” locului i-au dat

Și cu strășnicie patria și-au apărat.
Dar în urmă cu aproape 2 000 de ani,

Dacia a fost cucerită de romani.
Apoi Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și alți voievozi pentru noi,

Apărându-și țara, și-au vărsat sângele în război.
Asta-i România mea!

Peisaje uimitoare!
Munți, poiene și izvoare,

Monumente și locuri pline de culoare,
Tradiție, voie bună

Și mâncarea gustoasă.
Hai sa ne distrăm

Și apoi să stăm la masă!
La mulți ani, draga noastră țară!

De 1 Decembrie noi îți oferim
Toată admirația

Și îți urăm 102 ani fericiți!

Teodora Cojocaru
clasa a IV-a B

prof. Alina Aldea

Presenter
Presentation Notes
© Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library



8

Un moment special al activității a fost dedicat sărbătorii Sfântului Andrei,
printr-un material realizat de către Ana Apostol și Daria Frâncu din clasa a IV-a A,
înv. Liliana Lupu.

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE 
SF. ANDREI 

28.11.2020 / Apostol Ana Melinda și Frâncu Daria/ clasa a 
IV a A

• 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, o zi specială
pentru români, deoarece Sfântul Apostol Andrei
este considerat ocrotitorul lor.

• Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a
propovăduit Evanghelia la geto-daci și este
considerat cel care a creștinat poporul român.

• Sfântul Apostol Andrei este numit și „Cel dintâi
chemat”, deoarece el a fost primul care a răspuns
chemării lui Iisus Hristos la apostolat.

• Numele Andrei derivă din grecescul Andreas, care
înseamnă „viteaz”, „bărbătesc”.

• Sfântul Andrei este cel care pentru prima dată l-a
făcut cunoscut pe Hristos, de aceea Sfântului
Andrei i se mai spune și Apostolul Cel dintâi
chemat al Domnului.

Cine a fost Sfântul Andrei?

Activitatea a cuprins și un
moment practic prin materialul realizat de
prof. înv. Claudia Udrea.
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LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
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