
 
 
 
 
 
 

 

 

 Drumeţie  la răchită – Dumbrava 

Buciumenilor;  

 Concurs de creaţii literare tematice  

în proză – lecturate la Casa 

Memorială  a maestrului Mihail 

Sadoveanu, cu ocazia sărbătoririi 

zilei sale de naştere. 
 

 

În zilele de 10 şi 11 noiembrie 2014, 

după revenirea din minivacanţa de 

toamnă, elevii clasei a III-a B coordonaţi 

de prof.  Trişi Alexandrina  au ţinut să aducă  omagiul lor marelui nostru prozator  Mihail 

Sadoveanu, sărbătorind  recenta aniversare a zilei sale de naştere.  

Astfel, după terminarea orelor de curs, copiii au desfăşurat mai multe activităţi care 

au debutat cu organizarea în ziua de 10.11.2014 a unei dezbateri axate pe  prezentarea  

scriitorului Mihail Sadoveanu şi a operei sale- cu precădere partea dedicată copiilor . S-au 

citit fragmente din “Dumbrava minunată”  apoi copiii au desfăşurat o mică drumeţie ,,pe 

urmele Lizucăi”, ajungând până la răchita din Dumbrava Buciumenilor. Ca temă de 

reflecţie au avut de realizat fiecare câte un eseu pe marginea informaţiilor primite şi 

experienţei la care tocmai au participat.  

 Activitatea a continuat a doua zi când elevii clasei a III-a B s-au deplasat la 

Casa Memorială “Mihail Sadoveanu” unde au lecturat eseurile creaţii proprii şi şi-au 

îmbogăţit cunoştinţele despre opera maestrului ascultând cu atenţie explicaţiile ghidului. 

La plecare au ţinut să achiziţioneze illustrate şi cartea “Dumbrava Minunată” . 

Obiectivele urmărite pe toată durata desfăşurării activităţilor dedicate scriitorului 

Mihail Sadoveanu au fost: 

 

 O1: Cunoaşterea împrejurimilor oraşului şi obiectivelor turistice legate de activitatea 

literară a marelui nostru prozator; 

 O2: Lărgirea  orizontului cultural al elevilor cu privire la viaţa literară a oraşului în 

care trăiesc; 

 O3: Dezvoltarea creativităţii copiilor prin exersarea realizării unor eseuri pe o temă 

dată. 

 

 Activităţile desfăşurate au avut ca rezultate: 

 - Achiziţia de informaţii noi, utile în desfăşurarea ulterioară a activităţilor de lectură 

şi literatură română;  

 - Procurarea unor materiale necesare realizării portofoliului personal; 

 - Îmbogăţirea cunoştinţelor de geografie locală. 

 

Cadru didactic coordonator: prof. TRIŞI ALEXANDRINA 

 

 



                                                      


