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C.P. A 

08,00-08,45 Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Arte vizuale și abilități practice  

09,00-09,45 Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului Comunicare în limba română Educație fizică și sport Arte vizuale și abilități practice  

10,00-10,45 Limba engleză Dezvoltare personală Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului Religie 

11,00-11,45 Muzică și mișcare Educație fizică și sport Muzică și mișcare Dezvoltare personală - 

       

C.P. B 

08,00-08,45 Dezvoltare personală Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Dezvoltare personală 

09,00-09,45 Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului Limba engleză Matematică și explorarea mediului Religie 

10,00-10,45 Matematică și explorarea mediului Educație fizică și sport Matematică și explorarea mediului Educație fizică și sport Comunicare în limba română 

11,00-11,45 Muzică și mișcare Arte vizuale și abilități practice  Muzică și mișcare Arte vizuale și abilități practice  - 

       

CLASA 
I A 

08,00-08,50 Dezvoltare personală Comunicare în limba română Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului Comunicare în limba română 

09,00-09,50 Matematică și explorarea mediului Comunicare în limba română Comunicare în limba română Religie Arte vizuale și abilități practice  

10,00-10,50 Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului Educație fizică și sport Limba engleză Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Comunicare în limba română Muzică și mișcare Matematică și explorarea mediului Muzică și mișcare Educație fizică și sport 

       

CLASA 
I B 

08,00-08,50 Dezvoltare personală Comunicare în limba română Comunicare în limba română Educație fizică și sport Matematică și explorarea mediului 

09,00-09,50 Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Arte vizuale și abilități practice  

10,00-10,50 Matematică și explorarea mediului Religie Matematică și explorarea mediului Comunicare în limba română Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Muzică și mișcare Matematică și explorarea mediului Educație fizică și sport Muzică și mișcare Limba engleză 

       

CLASA 
II A 

08,00-08,50 Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Dezvoltare personală 

09,00-09,50 Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului Educație fizică și sport Comunicare în limba română Comunicare în limba română 

10,00-10,50 Religie Limba engleză Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului 

11,00-11,50 Arte vizuale și abilități practice  Muzică și mișcare Muzică și mișcare Educație fizică și sport Arte vizuale și abilități practice  

       

CLASA 

II B 

08,00-08,50 Educație fizică și sport Educație fizică și sport Limba engleză Comunicare în limba română Religie 

09,00-09,50 Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului Comunicare în limba română Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului 

10,00-10,50 Comunicare în limba română Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Matematică și explorarea mediului Muzică și mișcare Dezvoltare personală Muzică și mișcare Arte vizuale și abilități practice  

       

CLASA 

II C 

08,00-08,50 Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română 

09,00-09,50 Limba engleză Matematică și explorarea mediului Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului Matematică și explorarea mediului 

10,00-10,50 Matematică și explorarea mediului Educație fizică și sport Matematică și explorarea mediului Religie Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Muzică și mișcare Dezvoltare personală Arte vizuale și abilități practice  Muzică și mișcare Educație fizică și sport 

       

CLASA 

III A 

08,00-08,50 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Educație fizică și sport Joc și mișcare 

09,00-09,50 Matematică Educație fizică și sport Limba și literatura română Limba și literatura română Limba engleză 

10,00-10,50 Educație civică Matematică Limba engleză Matematică Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Religie Științe ale naturii Matematică Muzică și mișcare Arte vizuale și abilități practice  

       

CLASA 

III B 

08,00-08,50 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Arte vizuale și abilități practice  

09,00-09,50 Matematică Matematică Limba și literatura română Matematică Arte vizuale și abilități practice  

10,00-10,50 Joc și mișcare Educație civică Matematică Educație fizică și sport Educație fizică și sport 

11,00-11,50 Limba engleză Limba engleză Științe ale naturii Muzică și mișcare Religie 

       

CLASA 

III C 

08,00-08,50 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română 

09,00-09,50 Matematică Matematică Educație fizică și sport Matematică Educație fizică și sport 

10,00-10,50 Joc și mișcare Educație civică Religie Științe ale naturii Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Limba engleză Muzică și mișcare Matematică Limba engleză Arte vizuale și abilități practice  



       

CLASA 

IV A 

08,00-08,50 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română 

09,00-09,50 Matematică Matematică Matematică Matematică Educație civică 

10,00-10,50 Geografie Științe ale naturii Istorie Joc și mișcare Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Educație fizică și sport Religie Educație fizică și sport Limba Muzică și mișcare 

12,00-12,50 Limba engleză - - - - 

       

CLASA 
IV B 

08,00-08,50 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română 

09,00-09,50 Matematică Matematică Matematică Matematică Geografie 
10,00-10,50 Istorie Științe ale naturii Educație civică Muzică și mișcare Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Limba engleză Limba engleză Religie Educație fizică și sport Joc și mișcare 

12,00-12,50 - Educație fizică și sport - - - 

       

CLASA 

IV C 

08,00-08,50 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română 

09,00-09,50 Matematică Matematică Matematică Matematică Educație civică 

10,00-10,50 Istorie Geografie Științe ale naturii Muzică și mișcare Arte vizuale și abilități practice  

11,00-11,50 Joc și mișcare Educație fizică și sport Limba engleză Religie Limba engleză 

12,00-12,50 - - Educație fizică și sport - - 
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