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EMINESCIADA – o epopee scrisă la Școala Gimnazială „Miron Costin” 

Suceava 

 

Ziua Culturii Naționale reprezintă o sărbătoare de suflet ce ne reamintește că ar trebui să 

conștientizăm că, doar prin cultură, un popor își păstrează identitatea și șansele de a nu se risipi în 

neantul lumii moderne, globalizate, în care valorile ancestrale par a fi îngropate sub noianul de 

deșertăciuni ale timpului. 

Imaginea simbolică a poetului Mihai Eminescu devine, pentru această perioadă, o stemă 

pe care o purtăm în sufletul devenit stindard, fluturat intens de conștiința apartenenței la o limbă 

fără asemănare, care știe să doinească și să spună adevăruri universale. 

Devenit tradiție, proiectul EMINESCIADA propune, 

în fiecare an, elevilor de la Școala Gimnazială „Miron Costin” 

Suceava, activități inedite, provocatoare care creează o 

atmosferă de sărbătoare autentică. Inițiat de Consiliul Școlar 

al Elevilor și coordonat de cadre didactice dedicate, proiectul 

este deschis mereu unor idei noi, astfel încât să nu alunecăm 

în monotonie, să nu cădem în plasa derizoriului și a 

repetabilității. 

Astfel, vineri, 13 ianuarie 2023, a început marele spectacol, la nivelul școlii. Ca decor, pe 

ușile claselor, s-au creat prețioase colaje cu „Simboluri eminesciene”, o adevărată expoziție de artă 

ce cuprindea picturi inspirate din creația marelui poet. În realizarea acestei manifestări s-au 

implicat elevii, coordonați de profesorii diriginți, de doamna Aneculăesei Mihaela – profesor de 

educație plastică, dar nu putem trece cu vederea implicarea părinților care au pus la dispoziția 

copiilor materialele necesare activității.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul gimnazial, a avut loc întâlnirea Consiliului Școlar al Elevilor, cu tema „Univers 

lingvistic eminescian”. Elevii talentați ai școlii au recitat din opera marelui poet, în limbi diferite 

(limba română, germană, engleză și franceză), ilustrând universalitatea poeziei sale. De asemenea, 

la nivelul discuțiilor pe această temă, s-a remarcat faptul că emoția textului liric atinge sufletele 

celor prezenți, indiferent de limba în care este recitat. Au fost prezentate informații culturale legate 

de viața și activitatea marelui poet, legătura cu poezia și filosofia germană, motive eminesciene 

care se regăsesc în alte forme de artă (pictură, muzică). Activitatea nu ar fi avut calitatea și impactul 

dorit, fără implicarea unor cadre didactice precum: prof. Screpnic Angela, prof. Piniuc Ionela, prof. 

Vartolomei Delia, prof. Juravle Sergiu, prof. Apetrea Gabriela și prof. Adrobotoaei Elena.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub denumirea „Eminescu – muzică și poezie”, în toate zilele, dedicate acestui eveniment, 

elevii au avut parte de audiții muzicale și interpretări ale unor melodii inspirate de versurile 

poetului, profesor coordonator fiind doamna Caliniuc Adriana. Inclusiv, soneria școlii a fost 

adaptată la specificul proiectului, pauza fiind anunțată de melodii, precum „Pe lângă plopii fără 

soț” și „Sara pe deal”. 

O activitate transdisciplinară, deosebit de interesantă s-a desfășurat la clasa a VIII-a C și a 

fost intitulată „Jocul cuvintelor și jocul culorilor- Chimia un joc serios!” – prof. coordonator 

Bădăluță Cristina - Daniela. Elevii au schițat în creion imaginea vizuală, desprinsă din poezia 

„Lacul” de Mihai Eminescu. Întreaga foaie a fost dată cu pensonul  înmuiat în soluție de hidroxid 

de sodiu (sodă caustică). Experimentând reacții chimice, s-au obținut adevărate tablouri. Astfel, 

pentru obținerea culorilor s-au folosit reacțiile de schimb cu formare de baze insolubile sub formă 

de precipitate divers colorate: albastru - hidroxid de cupru; 

maro - hidroxid feric; verde - hidroxid de nichel; verde 

cenușiu - hidroxid feros. De asemenea, reacția de recunoaștere 

a bazelor, folosind indicatori acido- bazici, a fost folosită  

pentru obținerea culorilor: roșu carmin cu fenolftaleina, 

galben cu metilorange și albastru închis cu turnesolul. Elevii 

au fost foarte încântați de activitatea desfășurată, înțelegând 

că orice disciplină de învățământ le poate oferi experiențe 

unice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea cea mai așteptată a fost competiția de tipul treasure hunt,  intitulată „Comorile 

lui Eminescu”. Aceasta a avut loc luni, 16 ianuarie, și s-a desfășurat în patru serii, pentru fiecare 

nivel gimnazial. Într-un interval de timp, bine stabilit, campionii (câte un reprezentant din fiecare 

clasă) au avut de căutat, în locuri secrete de pe culoarele școlii, indicii. Acestea erau cartonașe ce 

cuprindeau o strofă din poemul „Luceafărul”, dar și stele de culori diferite, care determinau un 



număr de puncte, în funcție de dificultatea găsirii lor. După ce 

predau indiciile găsite, cel care a obținut cel mai mic punctaj, citea 

textul poeziei, iar ceilalți competitori trebuiau să așeze strofele în 

ordine, astfel încât, la finalul zilei, celebra creație eminesciană a 

fost reconstituită integral. Centrul activității a fost biblioteca școlii 

(nici nu se putea altfel), iar doamna bibliotecară, Cocriș Camelia 

a avut un rol important, un ghid spiritual pentru eroii poveștii 

noastre. De altfel, biblioteca și doamna Cocriș au fost elemente-

cheie în toate manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost o competiție strânsă, cu punctaje apropiate, cu 

atât mai mult cu cât premiul/ diploma era dedicată clasei și nu, 

individual, elevului. Această responsabilitate sporită de pe 

umerii participanților i-a determinat să-și folosească la maxim 

resursele, atât viteză, cât și perspicacitate, dar aventura le-a adus 

bucurie și amuzament, amintiri care rămân nepieritoare. 

Diplomele au fost înmânate în fața colegilor, care au aplaudat și 

i-au felicitat pe câștigători. Dincolo de ideea de competiție, 

elevii s-au bucurat de participarea la o activitate inedită, de atmosfera care s-a creat între ei, de 

situațiile nostime în care s-au aflat, remarcând faptul că, într-adevăr, școala în care învață este 

foarte mare și are multe locuri misterioase ce pot ascunde surprize plăcute. 

O epopee este lungă, dar complexă. Multe au fost activitățile care au făcut ca spiritul lui 

Mihai Eminescu să fie prezent în școală, printre noi toți. A stat cu noi la taifas, ne-a călăuzit pașii, 



a grăit prin voci de copii sau de cadre didactice, ne-a vegheat și ne-a încântat. EMOȚIA și ARTA 

au fost stăpâne pe deplin asupra Școlii Gimnaziale „Miron Costin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul claselor primare, numărul de activități a fost impresionant, aducând și musafiri 

de la alte instituții de învățământ.  

Astfel, „Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei 

românești” a ajuns la inimile celor care l-au omagiat. Ziua 

Culturii Naționale a fost sărbătorită de școlarii clasei a IV-a B 

de la Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Suceava împreună cu 

preșcolarii de la G.P.P ”1-2-3” Suceava și preșcolarii de la GPN 

,,Țăndărică” Suceava.  Activitatea a fost coordonată de: 

bibliotecar Cocriș Camelia, prof. înv. primar Ștefură Anna, 

Lungu Geta, Iacoban Mihaiela, Tudosă Dana, Ignat Diana, Ignat 

Roxana, Maftei Ramona, Cornea Doina, Mironesei Anymaria,  

Balan Diana, Codreanu Estera, Alecsa Iuliana, Apetrei Ecaterina 

și Cornea Ecaterina. Prin această activitate s-a urmărit 

familiarizarea copiilor cu aspecte din viața și opera marelui poet, 

interpretarea și audierea unor poezii ale poetului nepereche,  a 

unor cântece pe versuri eminesciene, identificarea bibliotecii ca 

sursă de facilitare a întâlnirii copilului cu cartea, cu lectura, 

punându-se un accent deosebit pe cunoașterea prin intermediul 

cărții. La finalul activității, preșcolarii și școlarii au făcut un 

schimb de lucrări realizate pentru această zi specială. De 

asemenea,  la clasa a IV-a A, elevii îndrumați de prof. înv. 

primar Cărăușu Sabina, au făcut o călătorie în timp, realizând 

materiale originale, în ton cu epoca marelui poet, intitulate 

„LITERATURA DE AZI - Pagină de ziar”. 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele pregătitoare au desfășurat proiectul „O săptămână dedicată poetului Mihai 

Eminescu”. Activitățile cuprinse în cadrul proiectului au fost diverse și pe placul elevilor, 



cuprinzând materiale informative despre viața și opera poetului, audierea unor poezii pe fond 

muzical  și a unor cântece pe versurile lui Eminescu, 

activitate la biblioteca școlii. Rezultatele proiectului 

au fost: expoziția de carte cu principalele opere ale 

scriitorului, recitarea poeziei "Somnoroase păsărele" 

și citirea unor fragmente importante din cele mai 

cunoscute creații, realizarea unor compoziții plastice 

care să oglindească versurile poeziei recitate, 

realizarea unor ecusoane, vizionarea și  audierea 

basmului „Făt Frumos din Lacrimă” ( prof. înv. primar Ciornei Cristina, Acasandrei Irina, Sfichi 

Nicoleta, Negrea Roxana, Rotaru Andreea, Mariei Paraschiva, Filip Raluca, Cazacu Denisa). 

La nivelul claselor I, s-a desfășurat proiectul „Să-l cunoaștem pe Mihai Eminescu!”. Elevii 

au realizat numeroase materiale, inspirate din opera marelui poet (prof. înv. primar Miron Daniela, 

Gulei Elena, Ciobanu Roxana Emanuela, Stupiuc Corina Gabriela, Bumbac Anastasia, Mihalea 

Luciana Petruța, Iacob Cristina și Dimitrov Natalia). 

La clasele a II-a și a III-a,  sub denumirea 

„Eminesciana”, elevii au avut parte de experiențe 

inedite, în biblioteca școlii, alături de doamna 

bibliotecară Cocriș Camelia. (prof. înv. primar 

Plăcintă Mihaela, Cosovanu Lucica, Holotă Maria, 

Palaghianu Lavinia, Mânzălică Mihaela și Leceanu 

Monica, Grigore Răduța, Rusu Simona).  

 

 

 

 

 

 

 

Încheiem frumoasa epopee, felicitând pe toți eroii mici și mari. Școala Gimnazială „Miron 

Costin” a fost scena unui adevărat spectacol realizat la un nivel cultural de excepție. 

 


