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Pentru activitatea noastră am folosit:
o foi cartonate de diferite culori, pentru a surprinde elementele specifice acestui

sezon în oraşul în care elevii trăiesc;
o polistiren pentru deschiderea unui colţ de galerie, aparat foto;
o carioci de diferite culori, acuarele, pensoane, pixuri cu gel şi sclipici;
o parteneriat stabilit cu o asociaţie culturală din Iaşi- Asociația Cultural – Ştiințifică

“Pleiadis” din Iași - România şi Şcoala Raională de Arte Plastice “Nicolae Moisei”din
Telenești - Republica Moldova;

o foi albe, calculator, plicuri şi timbre pentru trimiterea parteneriatului la destinaţie,
etc.

Deoarece am primit în dese rânduri invitaţia de a participa la o multitudine
de activităţi ale celor două asociaţii (asociaţii care au fost amintite anterior ), m-am
gândit că sub oblădiurea temei lor generoase -,,Orasul meu de suflet”, voi putea
împreună cu elevii mei să creionez o pagină de toamnă, la care să fie martori, cele mai
izbutite lucrări ale acestora. Au fost antrenaţi toţi elevii clasei, după cum se prezintă
lucrările lor în minigaleria realizată ad – hoc (a se vedea pozele efectuate). La final,
după lungi dezbateri s-au hotărât a participa la acest concurs patru elevi la secţiunea
grafică, şi doi elevi la secţiunea creaţie literară – poezie, după cum urmează:



NUME ŞI PRENUME elev Clasa

Titlul lucrării

(creaţii literare, pictură, desen, grafică, fotografii, Power

Point, teatru, film, muzică)

BUTACU ANA-SABINA a IV a B Despre Fălticeni - poezie/creaţie literară ;

SINĂUCEANU MARIA- AMALIA a IV a B Oraşul meu- poezie/creaţie literară ;

ANIŢĂ ŞTEFANIA - TEODORA a IV a B « Crizantemele oraşului meu, în parcul copilăriei » grafică

PINCU ALEXANDRA ANISIA a IV a B « De vorbă cu un stejar singuratic în parcul oraşului meu » grafică

ONOFRIESEI  VANESSA - MARIA a IV a B « Covor cu frunze multicolore, printre copacii parcului meu de 

vis »grafică

GAFIŢA ANDREI a IV a B « Ploaie cu soare pe aleile parcului din faţa blocului meu » grafică




