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Luna Bibliotecii școlare 

E șansa ta să faci puțin și să primești mai mult în schimb 

30.10.2019 

 

RAPORT 

 
Luna Bibliotecii școlare a fost sărbătorită anul acesta prin activități de promovare a lecturii în 

rândul elevilor. Doamna profesor documentarist Cunțan Mariana împreună cu doamnele profesoare de 

Limba și literatura română și doamnele profesoare pentru învățământul primar: Dobra Ionela, Popa 

Alexandra, Poșogan Lavinia, Nadiu Adriana, Stan Ionela și Dragomirescu Lia, au inițiat o activitate 

prin care fiecare elev implicat citește doar un fragment dintr-o carte și primește în schimb rezumatul 

întregii cărți. 

După ce elevii au citit și au povestit un fragment, cartonașele cu fiecare rezumat au fost unite 

într-o carte realizată în întregime de clasa respectivă. În acest fel copiii au avut posibilitatea să cunoască 

rezumatul unei cărți întregi, în scurt timp și cu puțin efort. Partea cea mai interesantă a activității a fost 

momentul în care elevii  au ghicit numele cărții, folosindu-se doar de informațiile din text. Fiecare carte 

realizată a fost un succes, a avut logică și continuitate, în ciuda faptului că a fost povestită de mai multe 

persoane. La clasele mici, cărțile au prins și mai multă culoare prin intermediul desenelor. 

S-au realizat următoarele cărți: 

- Aventurile iepurașului( Iepurașul și vulpoiul, Puiul din smoală, Mica broască țestoasă își dovedește 

puterea, Iepurașul merge la târg, iepurașul și țestosul)- clasa a II- a 

- Basme de Vladimir Colin (Bob de grâu)- clasa a III -a 

- File din cartea naturii de Ion Agârbiceanu ( Nicu, Nepoata lui Moș Mitruț, Bourelul, Seri senine) - 

clasa a IV - a A 

- Lebedele de H. C. Anderson - clasa a IV -a B 

- Basme de Ioan Slavici ( Zâna zorilor) - clasa a V- a 

- Făt Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu - clasa a VI -a 

- Basme de Frații Grimm ( Cei doi frați )- clasa a VII-a 

- Basme de Ioan Slavici ( Petrea prostul) - clasa a VIII -a 
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