
令和３（２０２１）年６月１８日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

校 長  清水 哲也 

 

遠足・写生会について（お知らせ） 

 

 初夏の候，保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より，当校の教育活

動にご理解，ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて，今年度も図工・美術学習の一環として，写生会（遠足）を次の通り実施します。子どもたちの

表現力を養うとともに，ルーマニアの歴史や文化に触れ合う貴重な機会と考えています。ご理解，ご支

援いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 目 的  （１）写生を通して，対象を捉える観察力と集中力を高め，描く喜びを味わう。 

       （２）作品を互いに鑑賞することで，意欲的に取り組み，表現技術の向上を図る。 

   （３）ルーマニアの歴史や文化に触れることにより現地理解を深める。 

（４）集団活動を通して，協調性，協力，思いやり，責任感を育てる。 

 

２ 日 時  令和３年６月２５日（金）９時００分～１５時００分 

※雨天時は２８日(月)に延期。同日も雨の場合は学校敷地内で実施 

 

３ 場 所  農村博物館（Dimitrie Gusti National Village Museum） 

       所在地：Şoseaua Pavel D. Kiseleff 28-30, Bucureș ti 011347 

 

４ 参加児童・生徒  ６名（小学部５名，中学部１名） 

 

 

５ 日 程   ９：００ 現地集合（Kiseleff Road Gate no. 30）※地図参照 

               ９：１０  合同朝の会・写真撮影 

               ９：３０  散策・写生場所決定（６０分） 

             １０：３０ 写生①（７５分 途中適宜休憩） 

             １１：４５  昼食 

             １２：１５  レクリエーション①（４５分） 

             １３：００  写生②（６０分 途中適宜休憩） 

１４：００ おやつタイム 

１４：２０  レクリエーション②（３０分） 

１４：５０  合同帰りの会 

１５：００ 現地解散     

 

 

６ 持ち物  筆記用具（鉛筆），弁当，水筒，敷物，帽子，ハンカチ，ティッシュ，マスク， 

動きやすい服装，虫よけ（必要な人），雨具 

 

 

 



 

７  感染予防対策 （１） 他の入場者との間隔を保つ。  

（２） 定期的に職員が声掛けをして，手指の消毒を行う。  

（３） トイレに行くときは必ず職員がついていき周囲との接触に配慮するとともに，     

使用後の手洗いや消毒を徹底する。  

 

８ その他      （１）現地集合，現地解散になりますので送迎をお願いします。 

（２）入場料は学校から支払います。 

               （３）父母会からおやつの差し入れがあります。 

（４）雨天中止の場合，朝６時３０分をめどにメール配信いたします。実施の場合は       

メール配信を行いませんので注意してください。 

（５）何かご不明な点がありましたら，下記担当者までご連絡ください。 

 

 

 

【地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合場所 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

ブカレスト日本人学校  

担当：小齊平やよい 

Tel：０２１-２２２-１９８５ 



                                                                           18.06.2021 

Către părinți   

Școala Japoneză București 

Director : Shimizu Tetsuya 

 

Anunț despre excursia de pictură 

 

 Stimați părinți, Școala Japoneză vă salută și vă mulțumește pentru sprijinul constant acordat.  

Sperăm ca această primăvară să vă aducă multă sănătate. 

Și în acest an școlar, în cadrul orelor de artă, organizăm Excursia de pictură. Astfel, elevii își pot 

dezvolta expresivitatea. 

Ne bazăm pe aprobarea dumneavoastră. Pentru orice întrebare, vă rugăm să vă adresați 

profesorului diriginte.  

 

 

１ Obiectiv  

  ・Prin intermediul desenului, elevii își vor perfecționa spiritul de observație și atenția la 

detalii și vor simți bucuria de a desena. 

  ・Elevii își vor aprecia unul altuia desenele și astfel, vor fi mai motivați, iar capacitatea de 

exprimare li se va îmbunătăți. 

   ・Elevii vor fi expuși la istoria și cultura României și își vor îmbunătăți cunoștințele despre 

acest subiect, și vor simți frumusețea naturii 

・Fiind împărțiți în grupuri, elevii vor înțelege avantajele muncii în echipă, ale cooperării și 

ajutorului reciproc, ale grijii față de colegi și ale responsabilității.  

 

２ Dată, oră 

  25.06.2021 (vineri), între 9:00 – 15:00 

※În caz de vreme ploioasă, se amână pentru luni, 28.06. Dacă și în data de rezervă este ploaie, se 

va desena la școală.   

 

３ Loc:  Muzeul Național al Satului, Dimitrie Gusti. 

       Adresă：Bulevardul Kiseleff 28-30, sector 1 București, cod 011347  

４ Participanți: 6 persoane ( 5 elevi de primară, 1 elev de gimnaziu)    

 

６ Plan orar   9：00 Adunare la muzeu ( Bd. Kiseleff, poarta 30) – consultați harta. 

           ９：10 Ședință de dimineață, poze  

            9:30 Plimbare, alegere loc (60 min) 

10:30 Desen (1) – 75 minute, cu mici pauze 

            11:45  Pauza de prânz  

12:15 Pauză de recreere (1) – 45 min 

13:00 Desen (2) -60 minute, cu mici pause 

14:00 Pauză de gustare 



14: 20 Pauză de recreere (2) – 30 min 

14:50 Ședință de final 

 

6. Obiecte necesare:   instrumente de scris (creioane), cutie cu mâncare, sticlă cu apă, pătură 

de întins pe jos, șapcă de soare, batiste de hârtie, prosopel, mască chirurgicală, pantofi comozi, 

spray insecte (cine vrea). Pelerină de ploaie. 

 

7. Măsuri pentru prevenția bolilor 

(1) Se păstrează distanța față de alți vizitatori 

(2) Periodic, profesorii oferă gel dezinfectant pentru mâini. 

(3) Elevii merg la toaletă însoțiți de profesori și apoi se spală pe mâini și se dezinfectează. 

 

8. Precizări 

(1) Adunarea și plecarea se fac (de) la Muzeu. Rugăm fiecare familie s ă asigure transportul. 

(2) Taxa de intrare este achitată de școală. 

(3) Gustările sunt oferite de Asociația Părinților. 

(4) Doar în caz de anulare pe motiv de ploaie, vă vom trimite un mesaj la ora 6:30 am. Dacă nu, nu 

va fi niciun mesaj și se va merge înainte cu planul stabilit. 

(5) Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați doamnei Kosaihira la telefonul școlii 

( 021. 222. 1985) 
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