15 IANUARIE
– Ziua Culturii Nationale
-- Evocare Mihai Eminescu,,La steaua care-a rasarit..’’
24 IANUARIE - Unirea Principatelor Romane- manifestare cultural-artistica
8FEBRUARIE- Expozitie de desene ,,Povestile copilariei’’
22 FEBRUARIE – Dialog cultural intre localitatile Bertea,Dumbravesti, Stefesti

22 FEBRUARIE – 28 FEBRUARIE - Arta de a impleti hartia – confectionarea de martisoare din fire s
hartie - daruri pentru mame
1 MARTIE – Martisoare muzicale pentru toate mamele – program artistic
8 MARTIE -,,O, mama, dulce mama!” –spectacol dedicat mamei
22 MARTIE – Concurs de sah intre localitatile vecine
29 MARTIE – ‚,Ingerul cu o carte in maini’’ – evocare Nichita Stanescu
10 APRILIE – ,,Sa ne jucam frumos’’: sah, remi, ping- pong
19 APRILIE – ,,Sa traim intr-un mediu curat’’ –dialog cu copiii
21 APRILIE – Duminica Floriilor – manifestare religioasa
25 APRILIE – Incondeiatul oualelor – expozitie
10 MAI – Sa recunoastem plantele medicinale si beneficiile lor
21 MAI – Hramul bisericii ,,Sfintii Imparati Constantin si Elena’’
1 IUNIE – Ziua copilului- jocuri si concursuri sportive
6 IUNIE - ,,Eroi au fost, eroi sunt inca’’ –manifestare culturala dedicata eroilor, depuneri de flori la
Monumentul Eroilor

14 IUNIE –,, Bine ai venit, vacanta!’’ – spectacol de sfarsit de an scolar si premierea celor mai merituos
elevi
12 IULIE – Excursie pe traseul Stefesti-Slanic, vizitarea minei de sare si a bailor cu apa sarata
26 IULIE – ,,Bucuriile verii’’ - desene pe asfalt
10 AUGUST – ,,Vocea tinerelor talente,, - concurs de muzica si dans
30 AUGUST – Ziua Limbii Romane – masa rotunda
8 SEPTEMBRIE – Festivalul folocloric ,,Sfanta Maria Mica’’ – editia a XV-a, Targ traditional, spectacol
folcloric cu participare zonala, expozitie de tesaturi si produse mestesugaresti, hramul bisericii
monument istoric ,,Adormirea Maicii Domnului’’
15 SEPTEMBRIE – Curatenie intr-o singura zi - voluntariat
20 SEPTEMBRIE – Concurs pentru copii - bunele maniere

26 OCTOMBRIE – Hramul bisericii ,,Sfantul Dumitru’’
27 OCTOMBRIE -Aniversarea a 50 de ani de casatorie
8 NOIEMBRIE – Decoruri din panusi de porumb

18-30 NOIEMBRIE -Tabara de creatie folosind tehnica modelarii hartiei : pregatirea decorurilor de iarna
1 DECEMBRIE - Ziua Nationala a Romaniei-moment artistic
22 DECEMBRIE -Festivalul judetean al colindelor de Craciun si Anul Nou- editia a X-a
10 MAI – Sa recunoastem plantele medicinale si beneficiile lor
15 SEPTEMBRIE – Curatenie intr-o singura zi – voluntariat
27 OCTOMBRIE -Aniversarea a 50 de ani de casatorie
19 APRILIE – ,,Sa traim intr-un mediu curat’’ –dialog cu copiii
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