
ECOURI EMINESCIENE LA CEAS DE MARE SĂRBĂTOARE  

Mihai Eminescu – Poetul nepereche 

 

Uitasem însă că tot ce nu e posibil obiectiv e cu putință în mintea noastră și că, în urmă, 

toate câte vedem, auzim, cugetăm, judecăm nu sunt decât creațiuni prea arbitrare a propriei 

noastre subiectivități, iar nu lucruri reale. Viața-i vis. 

      Mihai Eminescu- Geniu pustiu 

      De  ziua  Culturii Române, elevii Scolii Gimnaziale Nr.1 din Vatra Dornei  au elogiat 

personalitatea „poetului nepereche”, Mihai Eminescu. Nicicând versurile atât de pline de 

întelesuri nu au avut atât ecou ca în aceste zile. „Somnoroase păsărele „ , „Sara pe deal", „Pe 

lângă plopii fără soț „si „Mai am un singur dor" au fost pe buzele fiecărui copil. 

O altă activitate a  constat în realizarea unei  cărți de identitate a  Poetului. Pe baza 

informațiilor culese din cărți și a documentării anterioare, elevii clasei a VIII-a B au reconstituit 

profilul biografic și creator al „poetului nepereche” sub îndrumarea d-nei bibliotecar Doina 

Pușcaș. 

Ascultând melodii pe versurile lui Eminescu, elevii din clasa a V-a B au confecționat, 

în cadrul atelierului de creație plastică, semne de carte. Acestea au fost ilustrate cu citate, 

respectiv motive literare specifice creațiilor poetice eminesciene (lacul, luna, luceafărul, teiul)- 

coordonator prof. Alina Vasiluț 

Elevii din clasa a VI-a B au pregătit un recital de poezie, cuprinzând opere literare 

reprezentative, pe tema naturii: Crăiasa din zăpezi, Afară-i toamnă, Lacul, Povestea codrului, 

Peste vârfuri, Freamăt de codru. Activitatea a fost completată de prezentarea unor materiale în 

format ppt despre viața și activitatea lui Mihai Eminescu. – coordonator prof. Alina Vasiluț 

Sesiunea de referate și comunicări a avut  tema Universal și național - valori ale culturii 

române contemporane. Elevii clasei a VIII-a B au evidențiat valoarea de „poet nepereche” a lui 

Mihai Eminescu prin prezentarea lucrărilor elaborate și raportarea la valorile culturale actuale. 
Ca să-ţi dai seama de nivelul culturii generale a unei naţii, trebuie să vezi ce idoli are. (M.  

Eminescu) – coordonator prof. Alina Vasiluț 

Profunzimea versurilor eminesciene a fost accentuată de linia melodică – elevii din 

clasele gimnaziale și clasa I B au interpretat un colaj liric sub îndrumarea d-nelor prof. Alina 

Talancă si Bighiu Florentina.  

Expoziția de desene si colaje , proiectele de artă colaborativă realizate de micii 

eminescieni au fost coordonate de prof.Rus Ana, Vleju Mihaela si Bighiu Florentina  

...În faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spațiu — ele sunt 

numai în sufletul nostru... 

                            Mihai Eminescu- Sărmanul Dionis 

Consilier educativ, prof.Bighiu Florentina  

 


