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   “Iepuraşii veseli” 

 
Numele cărţii : “Operaţiunea Iepuraşul”  

Autorul : Sally Garden 

Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi 

Echipaj : Cazac Adriana, Hacman Ana Maria, Ichim Cristian 

Profesor coordonator: Georgescu Cătălina 

Secţiune - lucrări în limba română,Grupa de vârstă – clasa a IV-a  

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii: ne-a plăcut 

                                                                                              povestea foarte mult şi ne-a oferit 

1. Materiale folosite: carton,                                         multe idei de realizare a machetei. 

peturi, pietre, pânză,polistiren, 

iarbă arificială, crengi                                                             Prezentarea cărţii: O vrăjitoare  

2. Etapele realizării:                                                      transformă copiii în iepuraşi iar Emily 

-alegerea cărţii                                                                 încearcă să-şi protejeze surorile şi  

-adunarea materialelor                                                     trece prin multe aventuri şi întâmplări 

- confecţionarea machetei                                                  ciudate.                                                         

3. Dificultăţi apărute în 

realizare:furtuna de idei 

şi caracterele diverse. 

  

 

Impresii despre activitate: 

 

Ne-am simţit foarte bine, am colaborat, ne-am ajutat reciproc. Am petrecut timp de calitate 

împreună.  

 



 
 

   „Vrăjitoarele” 

 
Numele cărţii:FATA CARE A  BĂUT LUNA  

Autorul: Kelly Barnhill 

Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,,-Rădăuți 

Echipaj: Iacob Andreea , Lavric Maria, Stoian Alteea                                                     Profesor 

coordonator: Asiminei Angela                                                                               Secţiune: lucrări în 

limba română, grupa de vârstă: clasa a III-a  

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  

CDI în cărți este un concurs care îți pune mintea la contribuție,te scoate din program și te 

ajută să faci lucruri noi. Cu acest scop vei privi altfel lectura .   

 

 

 

 

Povestea machetei 

     Macheta reprezintă imaginea pe care o 

vede Nebuna când zboară pe păsările 

Origami. Am realizat turnul în care era 

închisă , păsările pe care le făcea și le arunca 

pe geam, vulcanul, mlaștina (smârc), casa din 

copac și fetița care era prin pădure. 

     Pentru realizarea machetei am folosit 

polistiren ca baza, pe care am lipit hârtie 

creponată, ramuri de copac, diverse obiecte 

făcute din carton ,căsuțe din bețișoare pentru 

înghețată, păsări realizate prin tehnica 

Origami, pietre și fir de nailon.. Luna este 

confecționată din polistiren, pictat cu culori 

acrilice în nuanțe de argintiu și luminat cu 

ajutorul unor leduri mici.  

 

 

 Prezentarea cărții 
”FATA CARE A BĂUT LUNA” este o 

poveste dintr-o lume fantastică, plină de 

magie în care apar în contrast: binele, 

răul, urâtul, frumosul și iubirea. 

Personajul principal al poveștii, este 

Luna ,unul dintre copiii „sacrificați” . 

Mama ei înnebunește de durere și 

suferință fiind închisă apoi în turn.           

În final, Luna a rămas alături de mama ei 

protectoare.  

      Ideea cărții este că fiecare a contribuit 

la această schimbare printr-o  

transformare proprie dând dovadă de curaj 

și echilibru. 

 

 



 
 

   „CURAJOȘII” 

 
Numele cărţii:MINUNEA  

Autorul R.J.Palacio 

Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,,-Rădăuți 

Echipaj: Halip Darius,Semeniuc Eduard, Vicol Claudiu 

Profesor coordonator: Asiminei Angela 

Secţiune: lucrări în limba română, grupa de vârstă: clasa a III-a  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate 

Concursul mi-a oferit ocazia de a întâlni și alți copii care au aceeași pasiune ca mine: cititul. 

Am avut prilejul să petrec mai mult timp cu colegii din grup,  să-i cunosc mai bine. Cu participarea 

la acest concurs mi-am învins teama de a vorbi în public. 

Acest concurs este o șansă care mi-a dat mai multă încredere în propriile forțe și m-a făcut 

să înțeleg că orice lucru poate fi realizat. 

Povestea machetei 

  Macheta privind scena premierii a fost 

confecționată dintr-o bucată de polistiren pe 

care am acoperit-o cu material. Scaunele au 

fost realizate din polistiren și apoi îmbrăcate 

cu material din stofă reciclat și fixat cu ace de 

gămălie. Personajele au fost realizate din 

carton și le-am fixat cu ajutorul scobitorilor. 

Confecționarea machetei nu a fost dificilă, dar 

a fost nevoie de multă răbdare atunci când am 

îmbrăcat scaunele, de atenție atunci când am 

decupat oamenii. Dificultăți am întâmpinat la 

confecționarea măștilor. Acestea au fost 

realizate din piele naturală, decupate și cusute 

de mână. 

 

Prezentarea cărții 

 

      August Pullman este un băiat de 

10 ani care s-a născut cu o teribilă 

diformitate facială. Până la această 

vârstă nu a mers la școală, deoarece a 

suferit mai multe operații, fapt pentru 

care a petrecut mult timp în spital. 

Mama i-a fost învățătoare în tot acest 

timp. 

     În clasa a V a părinții hotărăsc să-l 

înscrie la școală. Așa cum se aștepta, 

August nu este acceptat de colegi.        

     La finalul anului școlar, August 

este premiat cu medalia ˝Henry Ward 

Beecher˝ pentru bunătatea, curajul și 

caracterul său.  

 

 

 



  

 “Prietenii Lizucăi” 

 
Numele cărţii: “Dumbrava minunată”  

Autorul : Mihail Sadoveanu 

Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi 

Echipaj : Dugan Iulisa, Burciu Gabriel, Hîj Robert 

Profesor coordonator : Georgescu Cătălina  

Secţiune: lucrări în limba română, grupa de vârstă: clasa a IV-a  

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii:am ales cartea 

                                                                                               deoarece povestea Lizucăi poate fi  

1. Materiale folosite :carton,                                          povestea oricui şi ne-a impresionat. 

polistiren, beţe de chibrit, crengi, 

iarbă artificială, hârtie creponată                                                     Prezentarea cărţii:     Lizuca,  

2. Etapele realizării:                                                     o fetiţă orfană de mamă, pleacă de  

-selectarea materialelor                                                        acasă la bunicii ei. Pentru a ajunge are  

-realizarea căsuţei                                                                de străbătut o pădure unde are parte de 

-asamblarea materialelor                                                       multe aventuri.                                                         

3. Dificultăţi apărute în 

 realizare:asamblarea unor  

materiale, timpul scurt de întâlnire 

 

 

Impresii despre activitate 

CDIdei în cărţi este un concurs excepţional ce ne place foarte mult deoarece ne pune imaginaţia la 

lucru şi putem arăta tuturor ce am citit şi ce am înţeles din lecturile studiate.  

 



Am lucrat cu entuziasm, această machetă. Am colaborat între noi, fiecare venind cu idei, astfel 

încât rezultatul să fie cel dorit. 

 

 
 
Numele cărţii: La chasse au tresor  

Autorul: Lagarde 

Şcoala Gimnaziala Frătăuții Vechi,jud. Suceava 

Echipaj: Iftinchi Adina Alexandra, Pânzar Tudor, Rusu Cezara 

Profesor coordonator: Popescul Alina Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: Limba Franceză, cl. V-VI 
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 Doi copii citesc o carte  de 

aventuri și se hotărăsc  să exploreze 

pădurea în căutarea unei comori. Ei 

sunt însoțiți de prietenii lor, maimuța, 

porcul și cocoșul. 

Se întorc acasă fără  comoară, dar 

bucuroși de aventura pe care 

au trait-o. 

     1. Pentru realizarea machetei am 

folosit:carioci, lipici, polistiren, 

acuarele, etc. 

    2. Etape: citirea cărții, alegerea 

fragmentului, pictarea machetei, 

desenare, decupare, lipire, modelare, 

introducerea elementelor. 

   3. Nu am întâmpinat dificultăți în 

realizarea acestui proiect. 

 



 
                   

Numele cărţii: „Ploaia de stele”  
Autorul :Frații Grimm 

Şcoala Gimnazială Frătăuții Vechi 

Echipaj: Moloci Ligia, Cernovschi Albert, Ignat Flavius – cl. a IV-a 

Profesor coordonator, Moisiuc Angelica 

Secţiunea literatură, grupă de vârstă III-IV 

 

 

 

 

  

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povestea machetei 

    V-ați imaginat vreodata cum e să 

cadă din cer o ploaie de stele? Noi am 

realizat acest lucru inspirându-ne din 

ultimul fragment al textului. 

    Printre deșeurile aruncate de părinți 

am găsit o bucată de carton. Din podul 

bunicii am luat un ghem de lână 

verde.Cu lipici am prins lâna pe 

carton.Am conturat copacii pe carton, 

i-am decupat și i-am colorat.Fetița e tot 

din carton. Am decupat bănuții din 

hârtie albă și i-am colorat cu galben 

pentru că erau de aur. 

 

Povestea alegerii cărţii 

 În bibliografia pentru vacanță, 

printre alți autori, se aflau și Frații 

Grimm. Așa am citit și ne-a 

impresionat foarte mult lectura ,, 

Ploaia de stele”. Am aflat că niciodată 

nu ești atât de sărac încât să nu poți 

dărui din puținul tău. Am înțeles că 

bunătatea, dărnicia și faptele bune vor 

fi mereu răsplătite. 

       Impresii despre activitate 

     Lucrând în grup, am realizat cu ușurință macheta. Noi eram doar colegi de clasă, dar, muncind 

împreună, am devenit prieteni. Am decupat , am lipit, am colorat cum ne-am priceput mai bine. Am 

discutat și am venit cu idei pe care le-am pus în practică. Vizita în podul bunicii a fost o adevărată 

aventură pentru că am descoperit lucruri vechi și foarte interesante. 

       Am realizat macheta cu destulă ușurință și abia așteptăm să lucrăm din nou împreună. 

 



 
                   

Numele cărţii: ,,Grădina Uriașului”  
Autorul : poveste populară 

Şcoala Gimnazială Frătăuții Vechi 

Echipaj: Halip Emilia, Mazureac Levi, Mihalescu Jesyca – cl. a IV-a 

Profesor coordonator, Moisiuc Angelica 

Secţiunea literatură, grupă de vârstă III-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Povestea machetei 

        

       Pentru realizarea machetei am 

folosit un suport de polistiren. L-am 

învelit într-un deșeu din catifea din 

atelierul de croitorie al mamei. Am 

realizat din carton castelul Uriașului, 

copacii din niște crengi rupte de vânt și 

ploaie. I-am înflorit cu floricele din 

hartie albă și roz. Am mărunțit 

polistiren pentru zăpadă. Pe copii i-am 

modelat din plastilină ,iar pe uriaș l-am 

construit din dopuri din plastic . 

Povestea alegerii cărţii 

     

    Am ales să citim această lectură 

deoarece, la lecția de educație civică, 

atunci când vorbeam despre drepturile 

copiilor, doamna învățătoare ne-a 

povestit-o în câteva cuvinte. Am fost 

impresionați cum Uriașul a devenit 

bun și prietenos datorită copiilor. De 

asemenea, am înțeles că acolo unde 

sunt copii, este mereu primavară în 

sufletele oamenilor. 

       Impresii despre activitate 

     A fost o bucurie pentru noi să realizăm, în grup, o lucrare inspirată dintr-un text a cărui învățătură ne-a 

rămas în minte și în suflet. Am colaborat și ne-am ajutat reciproc. Ne-am jucat și am alergat pe afară, în 

timp ce colectam materiale pentru realizarea machetei.Multe lucruri nu ne-au ieșit de la prima încercare, 

dar nu ne-am descurajat și am luat-o de la capăt. Lipirea castelului a fost o adevărată aventură. Totul a 

fost însă minunat când grădina Uriașului din poveste a luat ființă sub ochii noștri. 

 



 
                   

Numele cărţii: „Povestea mărului”  
Autorul : legendă 

Şcoala Gimnazială Frătăuții Vechi 

Echipaj: Isopescu Sonia , Istratoaie Eliza , Crâșmariu Vlad – cl. aIV-a 

Profesor coordonator, Moisiuc Angelica 

Secţiunea literatură, grupă de vârstă III-IV 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povestea machetei 

    Am realizat o machetă ce reprezintă 

fragmentul de la începutul textului. 

Am construit toate elementele care 

apar în text: băiatul, mărul uriaș, 

ceilalți pomi, livada. 

   Am folosit materiale reciclabile: foi 

colorate, hârtie creponată, polistiren, 

bețișoare din lemn, vată. 

    Mai întâi am desenat, apoi am 

decupat toate elementele. Am lipit cu 

lipici și adezivi și am colorat cu culori 

acrilice. Pomul uriaș ne-a dat bătăi de 

cap, dar în final am reușit . 

 

Povestea alegerii cărţii 

    Când doamna învățătore ne-a cerut 

să spunem dacă poate să existe 

prietenie între un om și o altă vietate, 

un coleg a povestit despre prietenia 

dintre un copil și un copac.  

      Am fost foarte curioși și de aceea 

am ales să citim și noi ,,Povestea 

mărului”. Am înțeles că prietenul 

adevărat este lângă tine la nevoie, iar 

prietenia adevărată înseamnă bucurie, 

bună înțelegere, dar și sacrificii. 

 

       Impresii despre activitate 

     Trei colegi și prieteni în același timp am format o echipă foarte harnică. Ne jucăm frumos împreună, 

dar acum am aflat că putem lucra laolaltă pentru a face lucruri deosebite. Fiecare și-a ales sarcina pe care 

a considerat că o poate duce la îndeplinire foarte bine: decupat, colorat, lipit. 

      Am întâmpinat mici dificultăți la decuparea copacului mare, dar , ajutându-ne unii pe alții, am reușit. 

Cu siguranță că vom colabora și pentru realizarea altor lucrări deosebite. 



ECHIPA INVENTIVĂ 
Numele Cărții: Cenușăreasa 

Autorul: Frații Grimm 

Echipaj: Onucu Lavinia, Buga Denisa, Dinte Mădălin Ricardo 

Profesor coordonator: Răican Angela Cristiana 

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a III a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Povestea alegerii cărții:  

Ne-a plăcut foarte mult povestea și ne-am gândit că ar fi cea mai sugestivă pentru realizarea unei machete. 

 

Prezentarea cărții:  

 

Autorul: Frații Grimm; 

Titlul: Cenușăreasa; 

Editura: Corint (2004); 

Anul când a fost publicată inițial: 1634; 

Rezumat: Era odată o fată pe nume, Cenușăreasa. Ea trăia cu surorile ei și cu mama sa vitregă. Ele erau rele ți o 

puneau mereu pe fată la muncă. Într-o zi a venit veste de la împărăție că o să fie un bal. Cu ajutorul zânei ajunge și ea 

acolo, doar că trebuie să se întoarcă până la miezul nopții. În caz contrar se va rupe vraja. La bal, prințul se îndrăgosti 

de ea. Când auzi gongul de la miezul nopții fata fuge, dar din greșeală pierde un pantof din cleștar. Prințul își trimite 

slujitorii în căutarea fetei. Când vine rândul Cenușăresei să încerce pantoful de cleștar, ea îl scoate și pe celălalt. 

Cenușăreasa este dusă la prinț cu care se va 

căsători, într-un final fericit.   

Povestea machetei:  

Pentru confecționare s-a utilizat: carton, 

hârtie colorată, ciorap fin, vată, bețe de 

chibrit, tapet, ață colorată, super glue, 

lipici. 

 Etape: pentru trupul prințesei s-a folosit 

carton alb mototolit ce a fost învelit în ață 

colorată. Pentru cap a fost pus într-un ciorap 

fin mai multă vată, iar părul prințesei este 

din ață galbenă. Pereții castelului sunt făcuți 

din carton învelit în tapet, suportul pe care 

este așezat este confecționat din carton, iar 

stâlpii sunt alcătuiși din tuburi de la hârtie și 

tapet. Pentru a-l onora am construit 

stegulețe din bețe de la chibrituri și hârtie 

colorată. 

Dificultăți apărute: Nu am știut inițial din ce să facem gâtul prințesei, cum să asamblăm macheta.  

Impresii: Activitatea este una creativă, ne-a pus în situația de a socializa mai mult. 

 

 

 

 

 



ECHIPA Buclucasii 
Numele Cărții: Rapunzel 

Autorul: Frații Grimm 

Echipaj: Marco Ilie, Gherasim Andrada, Roznoveanu Fineas 

Profesor coordonator: Răican Angela Cristiana 

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a III a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Povestea alegerii cărții:  

Ne-a plăcut foarte mult povestea și ne-am gândit că ar fi cea mai sugestivă pentru realizarea unei machete. 

Prezentarea cărții:  

Autorul: Frații Grimm; 

Titlul: Rapunzel; 

Editura: Corint (2004); 

Anul când a fost publicată inițial: 1812; 

Rezumat: Părinţii lui Rapunzel nu sunt împărat şi împărăteasă, ci oameni simpli. Mama Rapunzelei, pe când era 

însărcinată cu aceasta, pofteşte nişte... rapunzel (o legumă asemănătoare cu salata), din grădina unei vrăjitoare. Soţul îi 

aduce, dar vrăjitoarea îl surprinde şi îi cere în schimb ca să-i dea fetiţa la naştere. Soţul acceptă târgul, iar fata e 

crescută de vrăjitoare într-un turn, izolată, având nişte cosiţe foarte lungi, pe care se suia vrăjitoarea în turn. Un prinţ a 

trecut pe acolo, a văzut ce se întâmplă şi a vrut să ajungă la fata din turn. Prinţul vine de mai multe ori la fată, până 

când află vrăjitoarea. Drept răzbunare, vrăjitoarea îi taie părul fetei, o duce într-un pustiu, iar pe prinţ îl păcăleşte să se 

urce în turn şi să cadă, fără a muri însă. Prinţul este rănit în spinii de la marginea turnului şi rămâne orb, rătăcind multă 

vreme până când ajunge la pustiul unde trăia Rapunzel. Lacrimile fetei vindecă orbirea prinţului, care o duce la palatul 

său, iar Rapunzel îi face doi copii, trăind fericiţi... până la adânci bătrâneţi. 

Povestea machetei:  

 Pentru confecționare s-a utilizat:  PET, bandă izoliră, hârtie creponată, ață colorată, capac de sticlă,  carioci, paie, 

carton, flori din hârtie creponată. 

Etape:  Păpușa este confecționată din: corpul este confecționat dintr-un PET acoperit cu bandă izoliră , hainele sunt 

confecționate din hârtie creponată, părul din ață colorată, capul dintr-un capac de sticlă învelit în bandă, ochii sunt 

realizați cu carioca, mâinile sunt din paie. Suportul este confecționat din carton învelit în hârtie creponată albă 

decorată cu flori din hârtie creponată. 

Dificultăți apărute: nu am știut inițial din ce să confecționăm corpul păpușii, suportul. 

Impresii: Activitatea este una creativă, ne-a pus în situația de a socializa mai mult. 

 

 



 

ECHIPA aventurierii 
Numele Cărții: Heidi, fetița munților 

Autorul: Johana Spires 

Echipaj: Belciug Alexandru, Bordaș Maria, Dumitriu David 

Profesor coordonator: Boiculese Carmen- Elena 

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a IV a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Povestea alegerii cărții:  

Cei trei elevi sunt pasionați de lectură, iar din multitudinea de povești citite și-au ales poveștile lui 

Heidi. Au fost atrași de faptul că acțiunea cărții se desfășoară în mare parte în mijlocul naturii.  

 

Prezentarea cărții:  

Autorul: Johana Spires; 

Titlul: Heidi, fetița munților; 

Rezumat: Heidi, o fetiță orfană, ajunge să fie crescută de bunicul ei în inima munților unde își face 

mulți prieteni: Peter, bunica acestuia și caprele. Este dusă la Frankfurt pentru a avea grijă de Clara, o 

fetiță paralizată. Spontaneitatea, drăgălășenia și voioșia lui Heidi cucerește întreaga casă, iar în final 

duce la vindecarea Clarei. 

Povestea machetei:  

Pentru confecționare s-a utilizat: mucava, hârtie colorată, hârtie creponată, bețișoare de înghețată, 

lipici, plastilină, corector, carton, acuarele, bețișoare de frigărui, staniol. 

 Etape: 

 - alegerea temei pentru machetă; 

- procurarea materialelor; 

- împărțirea sarcinilor; 

- brazii- tehnica Origami 

- realizarea personajelor Heidi și Peter prin decupare și colorare; 

- confecționarea cabanei din bețișoare de înghețată; 

- modelarea oițelor din plastilină și staniol; 

- crearea fundalului din carton. 

Dificultăți apărute: în realizarea cabanei elevii au avut greutăți în lipirea bețișoarelor.  

Impresii: Activitatea este una creativă, interesantă, cu atât mai mult cu cât elevii s-au aflat la cea de-a 

doua ediție. S-au folosit materiale diferite, tehnici multiple și au demonstrat că pot realiza lucruri 

minunate din materiale reciclabile. 



ECHIPA CREATIVII 
Numele Cărții: Degețica 

Autorul: H. Ch. Andersen 

Echipaj: Caliniuc Naomi , Pintilie Sara, Rusînac Emanuela 

Profesor coordonator: Boiculese Carmen- Elena 

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a IV a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

 

           
 

  

Povestea alegerii cărții: elevii au citit numeroase povești din creația lui H.Ch. 

Andersen, dar s-au oprit asupra poveștii preferate de ei Degețica 

Prezentarea cărții:  

Autorul: H.Ch. Andersen ; 

Titlul: Degețica; 

Rezumat: Degețica este o făptură micuță care a trecut prin multe aventuri: a fost 

răpită de o broască, a plutit pe o frunză de nufăr, a fost eliberată de un fluture, și-a 

petrecut iarna în casa unei șoricioaice, a îngrijit o rândunică rănită aflată într-un tunel 

subteran. Aceasta a ajutat-o să evadeze și să scape de nunta cu sobolul cel 

morocănos. A ajuns într-o țară minunată în care în mijlocul fiecărei flori trăiau făpturi 

micuțe ca și ea. 

Povestea machetei:  
 Pentru confecționare s-a utilizat:  hârtie albă și colorată, satin, hârtie creponată, ață 

de mohair, placaj de pal, lipici. 

Etape:   

-alegerea temei; 

- realizarea suportului; 

- confecționarea nuferilor- pierea materialului; 

- crearea personajului Degețica; 

- aplicarea peștișorilor colorați din hârtie. 

Dificultăți apărute: în realizarea peștișorilor deoarece in inițial nu erau hotărâți ce 

tehnică să folosească 

Impresii: Activitatea este una creativă, interesantă, cu atât mai mult cu cât elevii s-au 

aflat la cea de-a doua ediție. S-au folosit materiale diferite, tehnici multiple și au 

demonstrat că pot realiza lucruri minunate din materiale reciclabile. 



ECHIPA uriasII 
Numele Cărții: Guliver în țara piticilor 

Autorul: Jonathan Swift 

Echipaj: Andronache Denis, Stănescu Darius, Zoițanu Eugen 

Profesor coordonator: Boiculese Carmen- Elena 

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a IV a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

 

   
 

 

Povestea alegerii cărții: elevii au citit numeroase povești, dintre care cea mai 

reprezentativă pentru crearea machetei li s-a părut aceasta. 

Prezentarea cărții:  

Autorul:Jonathan Swift ; 

Titlul: Guliver în țara piticilor; 

Povestea machetei:  
 Pentru confecționare s-a utilizat:  vată, resturi textile, lemn, roți, bară înfiletată, cutii 

de chibrituri, mucava, ață, scobitori. 

Etape:   

-alegerea temei; 

- procurarea materialelor; 

- realizarea personajului Guliver din deșeuri textile și vată; 

- confecționarea căruciorului din lemn, roți și bară înfiletată; 

- omuleții au fost confecționați din cutii de chibrituri și scobitori. 

Dificultăți apărute: la îmbinarea elementelor. 

Impresii: Activitatea este una creativă, interesantă, cu atât mai mult cu cât elevii s-au 

aflat la cea de-a doua ediție. S-au folosit materiale diferite, tehnici multiple și au 

demonstrat că pot realiza lucruri minunate din materiale reciclabile. 

 



 

ECHIpa visĂTORILOR 
Numele Cărții: Ursoaica din vis 

Autorul: Mimi Thebo 

Echipaj: David Livia-Briana, Gherasim Denisa-Bianca, Grădinariu Emiliana-Vasti 

Profesor coordonator: Mihoc Raluca Teodora  

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a VII a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

          

 

 

 

 

Povestea alegerii cărții:  

Ne-a plăcut foarte mult că este  o carte bilingvă și ne-am gândit că ar fi cea mai sugestivă pentru 

realizarea unei machete. 

Prezentarea cărții:  

Autorul: Mimi Thebo; 

Titlul: Ursoaica din vis; 

Editura: Booklet (2018); 

Anul când a fost publicată inițial: 2018; 

Rezumat: ”Darcy e o adolescentă tipică, al cărei univers se compune din mall, modă, Facebook şi 

gadgeturi. Când meseria tatălui ei o forţează să se mute în Parcul Naţional Yellowstone, se vede 

ruptă de tot ce conta pentru ea şi aruncată într-un mediu ostil, în care se simte mereu 

bolnavă.Curând, se întamplă tot ce putea fi mai rău: fata dă nas în nas cu o ursoaică grizzly. Dar, în 

loc să fie o încleştare pe viaţă şi pe moarte, întâlnirea dintre om şi urs devine de data aceasta, în 

mod miraculos, o luptă pentru supravieţuirea celuilalt. ” 

 
Povestea machetei:  

Pentru confecționare s-a utilizat: carton, polistiren,plastilină, scobitori,pietricele, folie aluminiu, 

vată, super glue, lipici,ghiveci de flori, hârtie. 

 Etape: pentru peşteră s-a folosit un ghiveci ce a fost vopsit şi învelit cu vată. Casa a fost realizată 

din scobitori lipite fiind aşezată pe polistiren vopsit cu argintiu. Ursoaica a fost realizată din 

plastilină  prin tehnica modelajului. Pentru a realiza aleea din parc s-a folosit pietricele iar pentru 

brazi crenguţe de tuia. 

Dificultăți apărute: Nu am știut inițial din ce să confecționăm peştera.  

Impresii: Activitatea este una creativă, ne-a pus în situația de a socializa mai mult.  

 



 

ECHIPA zburĂTORILOR 
Numele Cărții: Aventurile lui Habarnam 

Autorul: Nikolai Nosov 

Echipaj: Gherasim Iosif, Andonache Mona, Andonache Filip 

Profesor coordonator: Mihoc Raluca Teodora 

Secțiune, grupa de vârstă: clasa a V a 

Școala  Gimnazială “Iacob Costache” Văratec -  Salcea 

                         
Povestea alegerii cărții:  

Ne-a plăcut foarte mult povestea și ne-am gândit că ar fi cea mai sugestivă pentru realizarea unei 

machete. 

 

Prezentarea cărții:  

Autorul: Nikolai Nosov; 

Titlul: Aventurile lui Habarnam; 

Editura: Humanitas; 

Anul când a fost publicată inițial: 1985; 

Rezumat: Romanul descrie o lume a prichindeilor şi aventurile acestora. Prichindeii locuiau în 

Orașul Florilor, și erau foarte, foarte mici. Numele lor descriau însăși activitatea fiecăruia: Gusla - 

era muzicianul orașului, doctorul Pilula, pompierul Sami, pictorul Gheorghiță, si tot asa. Habarnam 

era însă renumit ca nu știa nimic. Aventurile prichindeilor incep de fapt cu construcţia unui balon, 

sub comanda prichindelului Ştietot, cu care vor întreprinde o călătorie deasupra norilor şi vor 

ajunge în oraşul prichindutelor, Oraşul Verde.  

 

Povestea machetei:  

 Pentru confecționare s-a utilizat:  polistiren, balon cu heliu, hârtie, ață colorată, beţe de frigărui, 

super glue, lipic. 

Etape:  Nacela este confecționată din: ață colorată, beţe de frigărui, super glue, lipic adăugand 

deasupra un balon cu heliu. Suportul este confecționat din polistiren învelit în hârtie colorată. 

Dificultăți apărute: nu am știut inițial din ce să confecționăm corpul  lui Habarnam şi Ştietot. 

Impresii: Activitatea este una creativă, ne-a pus în situația de a socializa mai mult. 



 

  
                   

 
Numele cărţii: Apa vieții  

Autorii: Frații Grimm 

Şcoala: Școala Gimnazială Frătăuții-Vechi 

Echipaj: Antemie Gabriela Bianca, Huțuleac Diana Ioana, Sofroni  

Paula Lavinia, cl a IV-a 

Profesor coordonator: Hrișcă Cristina 

Secţiune, grupa de vârstă: Literatură; clasele III- IV 

 

 

 

                                                                           

Povestea machetei                                                                      Povestea alegerii cărţii 

 

   Pe noi ne-a impresionat magi 

a acelui loc și puterea vindecă-    Am descoperit basmul,  

toare a apei. Am realizat aceas- căutând informații des- 

tă machetă din materiale recicla pre apă. L-am ales apoi  

bile: carton, hârtie creponată,  pentru că ne plac întâm- 

hârtie glasată, lemn, fire textile plările cu final fericit. 

și mase plastice. Ne-a plăcut să  

lucrăm impreună și bucurăm de 

 ce am realizat . 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  

 

A fost o experiență nouă, din care am avut de câștigat. Am împărtășit păreri cu alți 

colegi și ne vom strădui să devenim mai buni. 



 
 

                    

ECHIPA „CĂLĂTORI ÎN ȚARA MINUNILOR” 

Numele cărţii: Alice în Țara Minunilor  

Autorul: Lewis Carroll 

Şcoala: Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava 

Echipaj: Podolschi Ștefan Octavian, Haidău Giulia, Georgescu Ana-Maria 

Profesor coordonator: Prof. Mihaela Amariței 

Secţiune:  Lucrări în limba română grupa de vârstă: 9-10 ani, clasele III-IV 

 

 

 

 

                                                   Impresii despre activitate 

       Ne saltă și acum inima de bucurie când știm cu câte idei a venit fiecare pentru a plămădi 

acest proiect, cu cât entuziasm ne-am dedicat pentru  a-l face să prindă contur și câtă prietenie 

a legat atât între noi, copiii, cât și minunata lumii a cărții. Totodată, am înțeles că doar 

punând umărul fiecare și completându-ne, reușim să facem lucrurile mult mai bine. Ne-am 

dat seama că intrând în rolul personajelor, trăim cu adevărat povestea. Am avut parte de o 

experiență minunată, pe care sperăm să o mai repetăm! 

     Povestea machetei: 

1. Materiale folosite: materiale 

reciclabile, stuf, nisip, carton, 

plastilină, etc. 

2. Etapele realizării: alegerea  

fragmentului, realizarea căsuței  

după dimensiunile lui Alice”, 

confecționarea grădinii Iepurelui 

Alb, urmărind fiecare detaliu. 

3. Dificultăţi apărute în 

realizare: în momentul în care 
am cules stuful ne-am ales cu 

scaieți pe haine, pe care i-am 

înlăturat cu greu.  

Totuși a fost distractiv!... 

Povestea alegerii cărţii: 

În timp ce căutam o carte printre 

rafturile bibliotecii, pentru 

concursul CDIdei, un volum de 

basme a căzut pe podea. Era 

cartea ”Alice în Țara 

Minunilor”. Am observat că și 

în echipa noastră avem o 

”Alice” și pe loc ne-am decis 

asupra poveștii. 

Prezentarea cărţii: 

“Alice în Țara Minunilor” este o 

poveste minunată despre o fetiță 

visătoare, care, într-unul din 

visele ei, este atrasă de către 

un Iepure Alb, prin vizuina lui, 

într-o călătorie plină de peripeții 

pe Tărâmul Minunilor. 
 

 

 

 

 

Impresii despre activitate 
Ne saltă și acum inima de 

bucurie când știm cu câte idei a 

venit fiecare pentru a plămădi acest 

proiect,  

cu cât entuziasm ne-am dedicat 

pentru  a-l face să prindă contur și 

câtă prietenie a legat atât între noi, 

copiii,  

cât și minunata lumii a cărții. 

Totodată, am înțeles că doar 

punând umărul fiecare și 



Echipa Fabrica magicĂ 
Numele cărţii : CHARLIE ȘI FABRICA DE CIOCOLATĂ  
Autorul: ROALD DAHL 

Şcoala : Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava 

Echipaj: BOICU RALUCA-SARA 

              LAZURCĂ MARTINA- VITTORIA 

              VATAMAN AMALIA 

Profesor coordonator :ROTELIUC GABRIELA-RAMONA 

Secţiune: Lucrări în limba română 

Grupa de vârstă: clasele III- IV    

                                                                                

   

 

Impresii despre activitate 

Realizarea machetei a constituit un imbold de a ne arăta creativitatea și de a ne dezvolta abilitățile 

de lucru în echipă prin împărtășirea ideilor și împărțirea sarcinilor. Orele petrecute împreună, de la 

identificarea detaliilor necesare, realizarea schiței pentru machetă până la obținerea produsului final au 

constituit momente prețioase pentru noi, iar rezultatul ne-a făcut mândre de munca depusă.  

Povestea machetei  

    Fabrica este impunătoare prin mărime, dar 

simplă prin construcția exterioară. Interiorul, în 

schimb, farmecă prin camere pline de comori 

misterioase.                                                              

 

1.Materiale folosite - plăci de polistiren, plastic, 

 carton,  hârtie colorată, materiale din natură și 

reciclabile pentru decorarea camerelor, acuarel, 

pistol de lipit; 

2. Etapele realizării- studierea unor pasaje din 

carte relevante pentru  detaliile machetei   

- realizarea bazei machetei- pereții fabricii, gardul 

care împrejmuiește clădirea 

- redarea detaliilor din Sala de ciocolată, Sala 

invențiilor, Sala de curățenie 

- realizarea personajelor;                                            

3. Dificultăți apărute în realizare –redarea 

minuțioasă a obiectelor din camerele importante 

ale fabricii. 

Povestea alegerii cărții 

    ,,Charlie și fabrica de ciocolată” a fost  carte care 

ne-a încântat. Am studiat un fragment din manual, 

dar curioase, am vrut să aflăm întreaga poveste. Am 

citit cartea cu ușurință și am fost fermecate de 

labirintul întortocheat prin care domnul Willy 

Wonka își purta oaspeții și care ne adâncea în tot 

mai multe mistere, pe măsură ce ni se dezvăluiau 

unele camere din fabrică. 

Prezentarea cărții 

     Charlie era un copil sărac care trăia cu părinții și 

bunicii într-o casă veche și urâtă. Băiatului îi surâde 

norocul și găsește o bancnotă cu care își cumpără o 

ciocolată, în care descoperă ultimul bilet de aur care 

îi permitea intrarea în fabrică. Astfel pornește într-o 

aventură minunată, alături de alți cinci copii 

câștigători. În cele din urmă este ales moștenitorul 

fabricii. Această poveste dovedește faptul că orice 

vis este posibil. Este important să fii încrezător și să 

nu renunți niciodată. 



EchipaPRIETENII  LUI JAMES 
Numele cărţii : JAMES ȘI PIERSICA URIAȘĂ  
Autorul: ROALD DAHL 

Şcoala : Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: AVRAM  ELISA 

              LUCESCU MELINA 

              NICHITEAN TEODORA 

Profesor coordonator: ROTELIUC GABRIELA-RAMONA 

Secţiune: Lucrări în limba română 

Grupa de vârstă: clasele III- IV 

Povestea machetei  
      Am pornit în executarea machetei de la 

fragmentul : ,,Se uita drept în fața lui cu ochii larg 

deschiși și speriați, abia îndrăznind să respire. Nu 

departe, în mijlocul grădinii, vedea piersica uriașă 

dominând totul în jur”. 

 

1.Materiale folosite- plăci de polistiren, vată, 

 carton,  hârtie colorată și creponată, bețe de 

frigărui, pistol de lipit, acuarele, materiale din 

natură- crengi de copac și arbuști, frunze, pietre, 

semințe. 

2. Etapele realizării- studierea unor pasaje din 

carte relevante pentru  detaliile machetei   

- realizarea casei mătușilor și a piersicii uriașe 

- realizarea personajelor- desenarea, colorarea , 

decuparea lor, asamblarea în machetă                                             

3. Dificultăți apărute în realizare – confecționarea 

structurii de bază pe care am asamblat elementele 

poveștii. 

Povestea alegerii cărții 

Am ales cartea în urma unui fragment citit la școală. 

Aflasem atunci despre Oamenii din nori la care a 

ajuns James cu ajutorul piersicii. Ne-am dorit să 

aflăm și celelalte peripeții prin care au trecut James 

și prietenii lui. 

Prezentarea cărții 

Personajul principal al cărții este James Henry 

Trotter, un băiețel care își pierde părinții în urma 

unui tragic accident și  este nevoit să trăiască cu 

mătușile sale, Spiker și Sponge. Timp de trei ani este 

tratat ca un servitor de către rudele sale răutăcioase, 

care nu-i arată nicio urmă de afecțiune.  

Într-o după-amiază de vară, el se întâlnește cu un 

bătrân care îi oferă niște limbi de crocodil. În drum 

spre casă, băiatul varsă limbile la rădăcina unui 

piersic, în care crește mai apoi o piersică uriașă. 

James descoperă o încăpere secretă înăuntrul 

piersicii, locuită de mai multe personaje: un 

miriapod, o buburuză, un licurici și maestrul 

Greierini. Alături de ei, băiatul pornește într-o 

aventură fantastică. 

Impresii despre activitate 

Momentul cel mai emoționant pentru noi a fost prezentarea machetei în fața juriului. A fost o adevărată 

bucurie să vedem oameni interesați de obiectele realizate, de rezultatele muncii noastre în echipă. 



Materialele reciclabile folosite de noi 

au fost: carton, hârtie și plastic. Noi am 

început macheta prin a schița forma 

acesteia, apoi am tăiat formele de 

carton pentru etaje, după care am lipit 

hârtie, pe care am pictat. Apoi am 

început să fixăm trunchiul de baza de 

polistiren dur, care susține trunchiul și 

coroana. Am întâmpinat dificultăți la 

atașarea coroanei de trunchi, dar, în 

cele din urmă, am reușit și acest lucru, 

folosind plastilină. 

Noi am ales această carte, deoarece 

ne-a atras povestea celor doi prieteni, 

Andy și Terry, care provin din familii 

cu reguli stricte și părinți exigenți. 

Aceștia s-au întâlnit în perioade grele 

din viața lor și au hotărât să își 

construiască o căsuță în copac, pentru 

a-și exprima sentimentele și a se 

distra într-un mod creativ. 

Activitatea la care am participat ni s-a părut foarte interesantă, deoarece a îmbinat într-un mod plăcut și 

educativ lectura cu abilitățile practice, totul realizându-se prin muncă în echipă. Am găsit o adevărată 

provocare în a confecționa o machetă pornind de la ilustrațiile dintr-un roman grafic.  

Echipa Smart Reading 

 
Numelecărţii: Copacul cu 26 de etaje  

Autorul: Andy Griffiths 

Şcoala: Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți 

Echipaj: Prelipcean Teodor, Ciobaniuc Ariadna, Popescu Alexandru-Iulian 

Profesor coordonator: Coca Leontina-Corina 

Secţiune, grupa de vârstă: gimnaziu, clasa a VI-a  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECHIPA  TEMERARILOR                 

 
Numele cărţii: Marele Uriaș Prietenos  

Autorul: Roald Dahl 

Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți 

Echipaj: Bejinariu Teodora, Bîrsan Bianca, Kryukuv Miruna 

Profesor coordonator: Coca Leontina-Corina 

Secţiune, grupa de vârstă: Gimnaziu, clasa a VI-a 

 

 

 

     
 

 

                                                                                          

 
      Echipa noastră a ales să confecționeze                                                                  Am ales această carte deoarece                                                                                                                         

peștera cu vise. În construirea machetei                                                                 am fost fascinate de personajul  

am folosit materiale reciclabile precum,                                                                  MUP și de Tărămul Viselor. 

 carton, ziare, plastic și sticlă.                                                                                      O fetiță de la orfelinat, pe nume                                                                           

     Mai întâi am luat o cutie de carton. Am                                                          Sophie a zărit într-o noapte o umbră 

început  a acoperi cutia cu bucățelele de ziare                                                      neagră. Era umbra Marelui Uriaș  

 înmuiate în aracet. Apoi, am construit                                                                 Prietenos care a rapit-o, deoarece 

rafturile din bucăți mici de carton pe care                                                             nimeni nu avea voie să știe de  

le-am amplasat prin lipire pe pereții cutiei.                                                            existența lui. În timp ce MUP 

Folosind același procedeu am construit                                                                  alerga cu ea în spate, fetița se  

măsuța. Mai apoi am colorat pereții peșterii.                                                         gândea că va păți ce este mai rău. 

Din hartie colorată am format mingiuțe pe                                                                  Ajunsă pe Tărâmul Uriașilor,  

care le-am plasat în interiorul borcănelor,                                                             Sophie pornește într-o adevărată  

acestea reprezentând visele. Marele Uriaș                                                             aventură alături de MUP, care                     

Prietenos este o păpusă căreia i-am                                                                        îi devine cel mai bun prieten, el                                                             

confecționat hainele din pânză.                                                                              fiind singurul uriaș care nu 

      Singura dificultate în realizarea machetei                                                        mânca oameni. 

a fost  crearea efectului de peșteră. 

 

 

 

Considerăm că această activitate a fost una interesantă și totodată provocatoare. Astfel, 

am socializat, am fost creativi și inventivi. 

 



EchipaVREJUL FERMECAT 
Numele cărţii : JACK ȘI VREJUL DE FASOLE   
Autorul: Joseph Jacobs 

Şcoala : Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava 

Echipaj: ANDRUSCEAC  CEZAR 

       GRIGOREAN  CONSTANTIN 

              MACAROV  LUCIAN 

Profesor coordonator:ROTELIUC GABRIELA- 

RAMONA 

Secţiune: Lucrări în limba română 

Grupa de vârstă: clasele III- IV 

 

Impresii despre activitate 

Nu a fost o muncă ușoară, mai ales că niciunul dintre noi nu este fan abilități practice. Ne-a plăcut  

însă mult ideea concursului și am vrut să dovedim că și băieții sunt talentați și creativi. A fost o experiență 

deosebită și ne-am descoperit mai mult pe noi ca și colegi, colaborând și unindu-ne forțele pentru 

realizarea machetei. 

Povestea machetei  

Ne-a impresionat turnura pe are a luat-o firul 

poveștii pornind de la boabele de fasole. Am vrut 

să creăm această transformare, realizând vrejul de 

fasole, casa lui Jack și cea a Uriașului.. 

 

1.Materiale folosite- plăci de polistiren, plastic, 

 carton,  hârtie colorată, coperte de cărți și 

caiete,vată,bandă adezivă, materiale din natură 

pentru realizarea vrejului 

2. Etapele realizării- studierea unor pasaje din 

carte relevante pentru  detaliile machetei   

- realizarea bazei machetei, a casei lui Jack, 

precumși cea  a Uriașului 

- crearea vrejului de fasole  

- realizarea personajelor                                             

3. Dificultăți apărute în realizare – realizarea 

vrejului. 

Povestea alegerii cărții 

Amales cartea pornind de la personajul principal, 

care este celebru prin curajul de care dă dovadă și 

prin faptul reușește să-și schimbe soarta. 

Prezentarea cărții 

Jack provine dintr-o familie săracă și, datorită 

naivității sale, ajunge să își dea vaca pe niște boabe 

de fasole. El se încrede în puterea boabelor care 

cresc până la cer, unde se găsește castelul Uriașului. 

Jack urcă pre vrejul fermecat până la castel, unde, cu 

ajutorul slujnicei și cu mult curaj, fură harpa și gâsca 

cu ouă de aur, care îl scapă de sărăcie.   

     Ne-a plăcut mult această poveste pentru căne 

impulsionează să credem în visurile noastre și chiar 

ne-am dori să avem și noi boabe magice. 



 

 EDEN 
Numele cărţii- Grădina de la miezul nopţii  

Autorul-Philippa Pearce 

Şcoala-Liceul Teh. „ V. Gherasim” Marginea 

Echipaj(nume şi prenume elevi)-Hanţari Adelina, Derevlean Teodora,  

Mihalescu Ioana 

Profesor coordonator-Palamar Felicia 

Secţiune, grupa de vârstă-clasa a VI-a (12 ani) 

 

 

                    

 
Imagini jurnal      Foto. Prezentare lucrare  

 

Povestea machetei                                                                   

1.Materiale folosite: 

Polistiren, hârtie colorată, lipici, pistol cu silicon, var, materiale textile, sârmă, pietricele, ziar, hârtie 

autocolantă, scobitori, ac cu aţă,  beţişoare de la îngheţată, dop de plută 

2.Etapele realizării: alegerea cărţii, stabilirea modalităţii de prezentare a cărţii, pregătirea materialelor, 

realizarea efectivă  a machetei  

3. Dificultăţi apărute în realizare: lipsa spaţiului de lucru şi depozitare a materialelor 

      Povestea jurnalului 

1.Materiale folosite: 

Carton, ziar, culori de lemn, acuarele, fir textil, hârtie colorată,imagini internet,scochi, lipici  

2.Etapele realizării: procurarea materialelor, documentarea, realizarea jurnalului 

Impresii despre activitate  

 Lucrul în echipă a fost distractiv, antrenant, o explozie de idei. Am descoperit aptitudini 

neştiute ale elevilor. 

  

 

 

 



Povestea  machetei 

1. Materiale folosite: foaie de polistiren, 

carton, hârtie colorată, hârtie creponată, sticle 

de plastic, pâslă, fire de mohair, scobitori, 

sfoară, nuiele, carioci, tempera, creioane 

colorate, mușchi, bandă adezivă, 

marker,pistolde lipit, foarfecă. În cea mai mare 

parte sunt materiale reciclabile. 

2. Etapele  realizării machetei: 

a)Am învelit foaia de polistiren cu hârtie 

verde; 

b)Am confecționat personajele; 

c)Am realizat casa familiei și a vrăjitoarei și 

obiectele din jur; 

d)Am confecționat obiecte reprezentative 

pentru pădure; 

e)Am montat toate obiectele și am căptușit 

pădurea cu mușchi, crenguțe ș. a. 

3. Dificultăți apărute în realizare: nu au 

  existat.  

Povestea  alegerii cărții 

 Am ales povestea ,,Hansel și 

Gretel’’ pentru că ne-a emoționat foarte 

mult când ne-a citit-o doamna învățătoare. 

Prezentarea cărții 

 Această poveste este scrisă de 

Jacob și Wilhelm Grimm. Prima ediție a 

apărut în anul 1812, iar ediția definitivă în 

1857.  

Hansel și Gretel erau doi frați care locuiau 

cu părinții la marginea unei păduri. Când 

au venit mari nevoi peste familie, părinții 

au hotărât să-i abandoneze în pădure. 

Acolo s-au rătăcit și au ajuns la casa unei 

vrăjitoare care voia să-i mănânce. Cu mult 

curaj și istețime scapă de vrăjitoare și se 

întorc acasă unde trăia doar tatăl lor.  

 
Numele cărții: Hansel și Gretel  

Autori: Jacob și Wilhelm Grimm 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Rusu Alexandra Elena, Șuhani  Melisa, Rotari Teodora 

Profesor coordonator: Eremie  Margareta 

Secţiune: limba română  

Grupa de vârstă: clasele III-IV 

 

 

   

                                                                                                           
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             . 

. 

Impresii despre activitate 

Activitatea a fost interesantă, captivantă și plăcută. Am citit povestea din mai multe cărți  

și de pe internet. Am lucrat împreună cu colegele cu mult drag. Am avut inițiative frumoase și am  

         realizat o machetă cu care ne mândrim. 

 

 

 

 

 

 



  

 
Numele cărţii- Prințul nemilos  

Autorul – Holly Black 

Şcoala Gimnazială Panaci 

Echipaj(nume şi prenume elevi) – Buzilă Andreea, Tudor Ana, Olteanu Cosmina 

Profesor coordonator – Verdeșescu Buzilă Sandu 

Secţiune, grupa de vârstă – limba română /clasa a VIII-a 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Povestea  alegerii cărții                                                 Povestea  machetei

Povestea alegerii cărții este legată de 

pasiunea pentru citit a acestor eleve, care 

fac parte din Clubul de lectură al școlii. 

Întâlnirile periodice din cadrul cercului 

creează o atmosferă competițională, 

fiecare promovează o carte prin care îi 

determină și pe ceilalți să o citească, astfel 

că ”Prințul nemilos” reprezintă o carte –

etalon, citită și apreciată de aproape toți 

membrii clubului. 

 

 

 

 

1. Materiale folosite – materiale 

reciclabile (hârtie, carton) 

2. Etapele realizării – macheta a fost 

realizată pe parcursul mai multor zile, 

deși aparent pare simplă, s-au utilizat 

fragmente mici decupate din hârtie de 

ziar, lipite pe carton cu aracet, pentru a 

da consistență machetei, apoi a fost 

pictată și lipită pe un suport. 

3. Dificultăţi apărute înrealizare – nu au 

existat dificultăți, elevele au lucrat în 

echipă, după finalizarea orelor de curs 

și la sfârșit de săptămână, chiar dacă 

sunt în pragul examenului de Evaluare 

Națională. 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  

Activitatea a fost una antrenantă, menită să creeze ample dezbateri pe marginea cărții alese, 

realizarea machetei le-a dezvoltat creativitatea și capacitatea de a transpune într-o formă impresiile 

adunate din minunata carte citită cu atâta plăcere. 

 



  
                  INSCUFUNDABILII 
 

Numele cărţii: Ultimii urși polari  
Autorul: Harry Horse  

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Curea Luca, Grigorean Livia, Petriuc Eliza  

Profesor coordonator: Sofroni Cristina Florentina  

Secţiune: limba română 

grupa de vârstă: clasele III – IV  

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: carton, vată, 

aracet, șervețele, plastilină, 

acuarele; 

 

2. Etapele realizării: Mai întâi elevii 

au realizat oceanul, apoi Marea 

Creastă a Ursului, cabana, iar în 

cele din urmă au realizat 

personajele din plastilină.  

 

3. Dificultăți apărute în realizare 

Cea mai mare dificultate pe care au 

întâmpinat-o elevii a fost alegerea 

momentului care urma să fie 

reprezentat în machetă. 

 

Povestea alegerii cărții: Una 

dintre membrele echipei citise 

cartea, a prezentat-o colegilor iar 

aceștia au fost încântați de ideea 

de a o citi și a o reprezenta printr-

o machetă.  

 

Prezentarea cărții: Bunicul pleacă 

într-o călătorie spre Polul Nord în 

căutarea ultimilor urși polari. 

Cartea cuprinde scrisorile pe care 

acesta le trimite nepotului său. În 

această călătorie trece prin multe 

peripeții mai întâi la bordul 

vaporului „Inscufundabilul” apoi 

la Polul Nord, în Orașul Morsei  

alături de prietenul său Roo 

(cățelul) pentru ca în final să 

ajungă la Marea Creastă a Ursului. 

Impresii despre activitate 

    Copiii au fost încântați să participe la o astfel de activitate. Le-a oferit experiența de a realiza o 

prezentare în fața unui public. Au avut multe de învățat, s-au distrat și au lucrat în echipă.  



           Povestea machetei 

1. Materiale folosite:carton, pietricele, 

hârtie creponată, polistiren, crenguțe 

2. Etapele realizării: îmbrăcarea 

polistirenului în hârtie creponată și 

realizarea lacului în formă de inimă; 

construirea turnului și realizarea 

drumului; confecționarea băncuțelor și 

amplasarea copacilor și tufișurilor; 

desenarea personajelor; adăugarea 

punguței de bijuterii.                                                        

3. Dificultăţi apărute în                     

realizare: 

 Cel mai greu a fost să construim turnul, 

dar l-am făcut cum am putut mai bine. 

                                                       

                   Povestea alegerii cărţii 

 Citind prezentarea cărții de pe 

coperta ei, am devenit nerăbdători să aflăm 

dacă într-adevăr Buni este un hoț 

internațional de bijuterii.  

Prezentarea cărţii (pe scurt) 

 În cartea aleasă de noi este vorba 

despre o bunică, a cărei dorință este să fie 

plăcută de nepotul ei. Așa că a inventat o 

poveste, cum că ar fi un hoț de bijuterii. 

 Ben împreună cu bunica și-au 

propus să fure Bijuteriile Coroanei din 

Turnul Londrei, dar când au ajuns acolo 

bunica i-a spus băiatului adevărul. 

 Nu după multă vreme bunicuța muri 

în ziua de Crăciun. 

                                                                                                   

   Participarea la acest proiect ne-a ajutat să petrecem mai mult timp cu prietenii, schimbând păreri 

despre lecturile alese și ajutându-ne la realizarea unei machete, care să reprezinte subiectul cărții.      

Ne-am distrat lucrând împreună și am învățat multe lucruri unul de la altul. 

 A fost o activitate foarte interesantă pentru noi. 

 
 

 
Numele cărţii: BUNICUȚA HOȚOMANĂ  

Autorul: David Walliams 

Şcoala Gimnazială Satu Mare 

Echipaj: Giurgiu Raluca Andreea, Lupancu Alexandru Ionuț, Moroșan Elisa Ioana 

Profesor coordonator: Bandas Alina 

Secţiune, grupa de vârstă: clasa a III-a 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  



Echipa Fetele cozchetele              
Numele cărţii: Vrăjitorul din Oz  

Autorul: L. Frank Baum (traducere din engleză de Grete Tartler,  

               ilustraţii de Sorinel Cârstiuc) 

Şcoala: Școala Gimnazială Satu Mare 

Echipaj (nume şi prenume elevi): Boghean Andreea-Florentina,Colibaba Alexandra,       

                                                       Șuian Evelina-Anamaria 
Profesor coordonator: Boicu Simona-Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: literatură, clasele VII-VIII                                                                         

                                                                                                  
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impresii despre activitate 

 

 Ideea acestui proiect ni se pare genială din două motive: ne îndeamnă să citim, dar și să folosim materiale 

reciclabile pentru machetă! Ca să nu mai spunem că trebuie să ne folosim la maximum ingeniozitatea și 

Povestea machetei                                                                             

1. Materiale folosite  

polistiren, carton, role de șervețele, plastilină, 

un balon, sfoară, pietre, spray graffiti, paie, 

sârmă, acuarele, bețișoare de frigărui, nisip, 

saci menajeri, folie de aluminiu, jucării, haine 

și nasturi vechi  

2. Etapele realizării  

  Pentru început, două dintre noi se ocupă de 

polistiren, pe care îl tăiem cu un cutter, iar a 

treia vopsește  pietrele în diferite nuanțe de 

verde. 

Urmează castelul, pe care îl realizăm din 

carton, colorat cu spray graffit reprezentăm o 

scenă din Cetatea de Smarald! 

 
  Umflăm balonul, îl învelim în sfoară, pe care o lipim cu aracet pe balon, lăsăm să se întărească, 

dezumflăm și scoatem balonul; folosim apoi fâșii de material verde, din tricouri vechi, rochii demodate, pe 

care le coasem între ele cu ață albă și le lipim peste ,,balonul’’ din sfoară. 

  Coșul balonului l-am făcut dintr-o cutie de fursecuri acoperită cu sfoară; dintr-un sac menajer am făcut 

săculeții, pe care  

i-am umplut cu nisip. Coșul trebuie fixat de balon, așa că folosim niște bețițoare de frigărui de la un proiect 

anterior, învelite în sfoară. 

  Am lăsat la urmă personajele - pentru  Dorothy,  Omul de Tinichea, Leul cel fricos, Toto și Vrăjitorul din 

Oz am folosit jucării vechi, pe care le-am învelit în plastilină sau folie de aluminiu.  

   Pentru Sperie-Ciori folosim paie, bineînțeles, pe care le punem pe un schelet de sârmă,  

   La sfârșit fixăm toate piesele la locul lor cu pistolul de lipit, lipim și pietricelele, mai dăm puțină culoare 

unde este nevoie. 

3. Dificultăţi apărute în realizare 

    Cel mai dificil a fost să facem balonul să stea sprijinit pe cele patru suporturi din frigărui. L-am fixat cu 

pistolul de lipit, în cele din urmă. 

       Povestea alegerii cărţii                                                                                  

Cartea am ales-o pentru că era o lectură 

destul de scurtă și accesibilă, iar povestea 

era una care ne-a plăcut tuturor. 

         Prezentarea cărţii (pe scurt) 

       Luată pe sus de o tornadă,împreună cu 

   Toto, cățelușul ei, și căsuța lor din    

   Kansas,Dorothy ajunge pe tărâmul     

   fantastic al lui Oz. 

       Lumea presărată cu Munchinezi 

    jucăuși, păduri fermecate, căsuțe din  

    porțelan și vrăjitoare îi pune le 

numeroase încercări pe Dorothy și pe noii 

săi prieteni: Sperie-Ciori, Omul de Tinichea 

și Leul cel fricos.  

 

 



           
                   

 
Numele cărţii MINUNEA  
Autorul R. J.. PALACIO 
Şcoala Gimnazială Țibeni 
Echipaj (nume şi prenume elevi) CHIRA OANA, SOLOGIUC DENISA, ȚIGĂNAȘ MARINELA 
Profesor coordonator BOSOVICI ELENA DANIELA 
Secţiune, grupa de vârstă: literatură, 13-14 
 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Povestea Machetei 

 

 
1. Materiale folosite: 3 coli de polistiren,  
ziare, reviste, sârmă,o bluză de bumbac  
veche, ață, bețe de frigărui, o bucată de 
 voal veche, coli de hârtie. 
2. Etapele realizării: personajul a fost  
modelat din bucăți de ziar, reviste, coli de  
hârtie pe care le-am mototolit și apoi le-am 
 lipit sugestiv cu ajutorul aparatului de 
 lipit pentru a le da forma umană.  
Membrele superioare au fost fixate cu  
ajutorul a două sârmulițe. Am colorat  
membrele și fața cu culori  
acrilice în concordanță cu culoarea pielii.  
Dintr-o bluză albastră de bumbac veche numai  
bună de reciclat am reușit să croim una pe măsura 
personajului nostru. Pantofii și pantalonii au fost 
pictați tocmai pentru a crește contrastul dintre 
trunchi și membrele inferioare. Părul negru a fost 
confecționat cu ajutorul a multor fire de ață neagră 
care au fost fixate cu aparatul de lipit. Cu ajutorul  

 
               bețelor de frigărui am prins mesajele     
               răutăcioase scrise pe coli de hârtie albă       
               adresate personajului principal sub formă de  
               săgeți de una din colile de polistiren. Am  
               folosit o bucată de voal transparent pe care  
               am răsucit-o pentru a sublinia puritatea  
               oamenilor dragi care-l înconjoară. Pe acest  
               voal am fixat personajul principal. 
               3. Dificultăți apărute în realizare 
                Rezervele de lipici se terminau foarte repede   
                și a fost destul de dificil să le procurăm în  
                timp util. 
   Povestea alegerii machetei                                                                                              
  Fraza „Nu judeca un om după chip”  
  Reprezintă  în puţine  cuvinte  această carte  
  Minunată  în care ni se demonstrează că  
   numai ceea ce este în interior contează. 
 

  

 

 

 

Impresii despre activitate 

                   Această activitate ne-a oferit o experiență minunată, de neuitat! 

 



 

                
    Numele cărţii- Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de locomotivă   
   Autorul Michael Ende 

   Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdăneşti Județul Suceava 

   Echipaj-Acatrinei  Ana-Maria, Acatrinei  Ecaterina-Ionela,  

   Acatrinei  Maria- clasa a V-a 

  Profesor coordonator Acatrinei Mihaela 

  Secţiune, grupa de vârstă-lucrări în limba română, elevi 10-12 ani 

 

 

 

  
Povestea machetei                                                                                                                      

 1.Materiale folosite- hârtie colorată,lipici,foarfeci,hârtie 

creponată, carton,polistiren,culori, carioci, pietre, mușchi, 

materiale din natura, ziare,  

2.Etapele realizării  - Pentru a construi căsuțele și castelul s-a 

folosit carton  care a fost decupat corespunzător. Pe căsuțe s-a 

lipit hârtie colorată , iar castelul a fost pictat . Pentru a realiza 

muntele s-a folosit o cutie de carton, drept suport pentru 

castel,  care a fost înconjurată cu ziare mototolite pe care s-au 

lipit cu aracet pietre, printre care s-a pus mușchi .Pentru a 

realiza copăceii s-a schițat imaginea pe hârtie  care a fost lipită 

pe carton, s-au decupat florile și s-au lipit. Pentru a susține 

copacii s-au folosit bețe lungi  înfipte în polistiren. 

Locomotiva a fost  realizată din carton, pictat și decorat. 

Tehnicile de lucru au fost mototolirea, lipirea, colorarea, 

asamblarea. 

Povestea alegerii cărții-Am ales să citim o 

carte ce aparține lui Michael Ende deoarece 

acesta  este, după părerea noastră, cel mai bun  

scriitor de cărți pentru copii.  Cartea prezintă 

povestea unui băiețel pe nume  Jim Năsturel, 

care ajunge la doamna prin intermediul unui 

pachet misterios, pe  minuscula insulă 

Lummerland, care are  o populație de patru 

locuitori. El se împrietenește cu Lukas, 

mecanicul de locomotivă, care, din cauza 

aglomerației de pe insulă este nevoit să-l ia pe 

Jim și să plece cu locomotiva Emma într-o 

călătorie prin ținuturi bizare.         

Impresii despre activitate 

      Noi credem că toți copiii ar trebui să citească această carte, deoarece în ea regăsești 

întâmplări amuzante,  la care participă personaje fabuloase. Fiecare dintre noi a afirmat că și-

ar fi dorit să se transpună în lumea aceea imaginară, să fie înconjurat de creaturi magice, 

frumusețe și neprevăzut, dar și să aibă un prieten asemenea lui Lukas, mecanicul de 

locomotivă. Ne-a plăcut să lucrăm în echipă, și să realizăm  o machetă ce reprezintă spațiul 

fabulos în  care se petrec faptele. 



 

         Ne-a plăcut foarte mult această activitate, deoarece am învățat să lucrăm în echipă și să punem 

preț pe cărțile pe care până acum le evitam pentru că le consideram ca fiind pentru cei mici și 

plictisitoare. 

Agenții secreți 
Numele cărţii…Pinocchio  

Autorul……Carlo Collodi 

Şcoala……Gimnazială Satu Mare. 

Echipaj(nume şi prenume elevi) Andrișan Diana – Florina, Gavreliuc Tamara – Adina, Tomșa 

Mircea - Andrei……………………………… 

Profesor coordonator…Huțuleac Carmen - Gabriela………………………………….. 

Secţiune, grupa de vârstă…cl. VII – VIII,…13 - 14 ani……………………………… 

 

 
1. Materiale 

folosite: lemn, 

hăinuțe vechi 

din bumbac 

2. Alegerea 

bucăților de 

lemn, șlefuirea 

lor, găurirea cu 

burghiul, 

îmbinarea 

părților 

corpului 

păpușii cu 

nituri și silicon 

3. La găurirea și 
îmbinarea 
componentelor 

    Într-o zi, în timp ce ne plimbam ca de obicei 
degetele peste cotoarele cărților din bibliotecă, 
Diana s-a oprit la cartea Pinocchio și ne-am amintit 
de ceea ce i s-a întâmplat personajului și cum îi 
creștea nasul atunci când spunea o minciună. Am 
răsfoit paginile cărții și am recitit astfel întreaga 
poveste. Un bătrânel singur, care era tâmplar și se 
numea Geppetto, dorea să-și facă o păpușă mai 
specială. Primind o bucată de lemn de la bunul său 
prieten, meșterul Anton, s-a apucat de treabă. A ales 
numele Pinocchio pentru viitoarea păpușă și după ce 
i-a făcut ochii, a descoperit cu mirare că aceștia se 
mișcau si se uitau fix la el. Când a fost gata a 
pregătit-o de școală, însă aceasta a schimbat drumul 
cu cel ce ducea la teatrul de păpuși. Trecând apoi 
prin mai multe peripeții, Pinocchio a renunțat la 
minciuni, a început să muncească și să învețe, 
îngrijindu-și tatăl bolnav. Pentru faptele sale bune, 
păpușa a fost preschimbată de zână într-un băiat 
adevărat, iar tatăl său s-a însănătoșit putând să-și 
ducă împreună traiul într-o locuință curată și 
frumoasă. Apoi ne-am găndit că de fapt mai toți 
copiii recurg uneori la minciuni atunci când vor să 
scape de pedeapsă și că am putea să readucem 
povestea în atenția copiilor din ziua de astăzi creând 
noi o păpușă din lemn. Cu atât mai mult că aveam 
posibilitatea de a o prezenta în cadrul festivalului 
concurs CDIdei în cărți.  

 

 

 



 

 

Am învățat că un asemenea proiect necesită mult timp și răbdare dar totul devine mult mai ușor și distractiv atunci când 

lucrezi în echipă alături de cei mai buni prieteni!        

 

                 
Numele cărţii: Jack și vrejul de fasole  

Autorul: Joseph Jacobs 

Şcoala Gimnazială Satu Mare 

Echipaj: Bojian Luca, Tamaș Laurențiu,Ambruși Paul 

Profesor coordonator: Croitor Andreea Adelina 

Secţiune, grupa de vârstă: Limbi. Lingvistică. Literatură, clasele V-VI 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 
 Povestea machetei: Am dorit să surprindem în macheta realizată 

de noi, punctul  culminant al întregii povești, momentul în care 

uriașulcoboară pe vrej pentru a-l prinde pe Jack însă acesta 

reușește să taie vrejul și să scape cu viață.   

1.Materiale folosite: Pentru confecționarea machetei am am 

folosit doar materiale reciclabile:  polistiren, hârtie creponată, 

sârmă, cutie de carton, bețișoare de înghețată, role de hârtie, foi 

colorate, vată, frunze artificiale, glob, plastilină, betișoare de 

chibrit, sfoară, slime, pietricele, tuia, nuiele, viță de vie.  

2.Etapele realizării: În prima zi, am început prin confecționarea 

unui suport din polistiren pe care l-am înfășurat în hârtie 

creponată verde. Apoi, am încercat să ne conturăm o imagine a 

proiectului dorit și bineînțeles am întocmit o listă cu materialele 

necesare. La cea de-a doua întâlnire, am realizat castelul din role 

de hârtie igienică înfășurate în hârtie colorată. Am adăugat 

detalii pe ziduri și bucățele mici de hârtie decupată pentru a 

imita cărămida. În cea de-a treia zi ideile noastre începeau 

încetul cu încetul să prindă contur. Pentru realizarea vrejului am 

folosit o sârmă îndoită, înfășurată în hârtie creponată de care am 

prins cu ajutorul pistolului de lipit, frunze de la flori artificiale, 

vârfuri de la vița de vie și bineînțeles am agățat uriașul. Acesta a 

fost confecționat dintr-un glob de Crăciun învelit în puțină 

plastilină. Cea de-a patra întâlnire a fost destinată căsuței lui 

Jack, realizată dintr-o cutie veche de carton pe care am lipit 

bețișoare de la înghețată si de la frigărui. Tot acum ne-am ocupat 

și de suportul pentru castel pe care l-am confecționat din carton 

decupat în forma unui nor și acoperit cu vată.  În ultima zi ne-am 

ocupat de ultimele detalii și retușuri! Un drum de pietricele, un 

mic lac din slime, crenguțe de tuia pentru copaci, un gard din 

nuielușe și unul din bețe de chibrit și sfoară. Iar în final am 

așezat cu atenție castelul în vârful vrejului.  

Dificultăți apărute în realizare 

     Cel mai complicat a fost momentul confecționării vrejului 

care trebuia să ofere un suport destul de solid pentru susținerea 

castelului din vârf. Am reușit să găsim însă de fiecare dată 

soluția salvatoare și totul a ieșit conform imaginației noastre.  

 

                          Povestea alegerii cărții 

                    Trebuie să recunoaștem că ideea  alegerii 

acestei cărți ne-a venit defapt datorită altui concurs la 

care am participat, și anume: Cangurul Lingvist 

Engleză.  

 În cadrul testului am avut o întrebare bazată pe cartea 

Jack și vrejul de fasole, la care nu am fost prea siguri 

de răspuns, așa      

că întorși acasă, ne-am propus să recitim povestea, 

amintindu-ne cu drag de momentul în care am auzit-o 

pentru prima dată. Iar când ni s-a propus participarea la 

concursul CDIdei în cărți, am știut chiar de la început 

că aceasta va fi alegerea noastră!  

Prezentarea cărții: Apărută inițial în limba engleză sub 

denumirea Jack and the Beanstalk, povestea Jack și 

vrejul de fasole a fost ulterior tradusă și în alte limbi 

spre încântarea și bucuria celor mici. 

       Cartea ne spune povestea lui Jack, un băiețel sărac 

care trăia împreună cu mama sa văduvă. Într-o bună zi, 

acesta ajunse în posesia unor boabe de fasole care se 

dovedesc a fi vrăjite, în ciuda neîncrederii mamei sale.  

       Astfel, un vrej uriaș care ajungea până la nori 

crescu lângă casa băiatului. Curios, Jack urcă pe vrej și 

ajunse la castelul uriașului de la care reușește să fure la 

început un sac cu aur, apoi găina care făcea ouă de aur.  

      Aceștia trăiră un timp cu ajutorul celor obținute, 

însă Jack tot nu era mulțumit așa că hotărî să își mai 

încerce norocul o data. Băiatul se furișă în castel și luă 

harpa de aur. Fiind fermecată însă, aceasta începu să 

strige și uriașul se trezi. Jack fugi cât putu de repede 

însă uriașul era pe urmele sale. 

     Ajuns jos, băiatul își luă un topor și reuși să taie 

vrejul înainte ca uriașul să ajungă și el pe pământ. 

Acesta căzu și muri, Jack rămânând astfel împreună cu 

mama sa în posesia unor mari bogății.  

     Finalul fericit ne spune cum Jack luă o prințesă de 

soție și trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.  

 

Impresii despre activitate 



ECHIPA ”NAVIGATORII” 
Numele cărţii:  BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ (CARTEA FACERII)  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE 

Echipaj: BANDAS BOGDAN, COLIBABA ROBERT, DONISAN ALEXANDRU 

Profesor coordonator: GAVRIL  MARIA 

Secţiune, grupa de vârstă: RELIGIE/MITOLOGIE, CLASELE V- VI 

 

 

     
1.MATERIALE FOLOSITE: 

polistiren expandat, carton, hârtie 

creponată, reviste, vopsea, 

acuarele, bețe de frigărui, 

scobitori, pistol de lipit cu plastic. 

 

2. ETAPELE RALIZĂRII: 

-realizarea corabiei prin lipirea și 

apoi decuparea plăcilor de 

polistiren; vopsirea corabiei; 

-realizarea acoperișului din carton 

și a balustradei din scobitori; 

-pictarea curcubeului și decuparea 

animalelor; 

-asamblarea componentelor. 

 

3. DIFICULTĂȚI APĂRUTE ÎN 

REALIZARE 

Cea mai mare problemă apărută în 

timpul realizării machetei (și care ne-a 

descurajat cel mai mult, chiar până la 

gândul de a renunța la proiect), a fost 

aceea că, în momentul în care am 

aplicat vopseaua (spray) pe corabie, 

polistirenul s-a topit la contactul cu 

aceasta și astfel, corabia s-a micșorat 

ca dimensiune. Dar apoi ne-am 

consolat văzând că rezultatul obținut  

 

    POVESTEA MACHETEI 
 

 

 

 

 

 

 

imită 

textura lemnului și am mers mai 

departe. 

 

4. POVESTEA ALEGERII CĂRȚII 

Pentru că anul acesta, la ora de religie 

am fost încântați să studiem multe 

lucruri interesante din universul 

fascinant al Vechiului Testament, ne-

am gândit să aprofundăm acest 

capitol și ne-am oprit la personajul 

biblic Noe și la evenimentele petrecute 

în timpul său. 

 

5. PREZENTAREA CĂRȚII 

Capitolele 6-9 din Cartea Facerii, 

prima carte a Sfintei Scripturi, ne 

prezintă episodului potopului pe care 

Dumnezeu l-a dat în timpul lui Noe, 

din cauza răutății oamenilor.  

 

Dumnezeu hotărăște să-l salveze pe  

Noe, pentru credincioșia sa și îi 

poruncește să construiască o corabie. 

Dumnezeu îi dă, de asemenea și toate 

îndicațiile necesare pentru construirea 

acesteia. Noe a primit porunca de a 

lua cu el pe corabie familia sa și câte o 

pereche din fiecare specie de animale. 

Potopul a durat 40 de zile și 40 de 

nopți. Curcubeul este semnul 

legământului pe care Dumnezeu l-a 

încheiat cu Noe când acesta a coborât 

din corabie, promițând că nu va mai 

pierde niciodată lumea prin potop. 

 

6. IMPRESII DESPRE ACTIVITATE 

Activitatea pe care am desfășurat-o 

pentru realizarea acestui proiect, ne-a 

dat posibilitatea de a ne îmbogăți 

cunoștințele în domeniul religiei, 

pentru că a fost necesar să citim 

suplimentar, aflând astfel, lucruri noi, 

pe lângă ceea ce știam deja de la orele 

de religie. De asemenea, întâlnirile pe 

care le-am avut pentru a lucra la 

machetă, a legat mai mult prietenia 

dintre noi și am rămas cu amintiri 

frumoase. 

 



ECHIPA ”EXPLORATORII CHINEI” 

 
Numele cărţii: Cele șaptezeci de minuni ale Chinei  
Autorul: Jonathan Fenby 

Şcoala: Școala Gimnazială Satu Mare, județul Suceava 

Echipaj: Bandas Dorin Florin, Dumitrescu Beniamin Ionuț, Lupancu Levi 

Profesor coordonator: Laurus Alexandra 

Secţiune, grupa de vârsta: Istorie – Geografie, clasele 7 – 8  

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

  

 

 

  

 

Povestea machetei 
 

1. Materialele folosite: polistiren, aracet, 

carton, servețele de hârtie, tempera, 

scobitori, carioci, nisip, pietre. 

2. Etapele realizării:  

a. Lipirea a trei plăci de polistiren care 

reprezintă suportul (relieful) pe care este 

amplasat Marele Zid Chinezesc. 

b. Scobirea și modelarea plăcii la partea 

superioară, lipirea șervețelelor cu aracet 

deasupra pentru a reda scoarța terestră și 

colorarea acesteia cu verde pentru 

reprezentarea vegetației ierboase. 

c. Construirea zidurilor, a turnurilor de 

apărare și a scărilor, toate din carton. 

d. Realizarea pădurii din scobitori și hârtie 

de culoare verde. 

3. Dificultăți apărute în realizare: 

stabilirea dimensiunilor zidului cât și a 

reliefului montan și păstrarea 

proporțiilor pentru a reflecta realitatea; 

realizarea pădurii din materiale 

reciclabile. 

 

Povestea alegerii cărții 
 

Plăcerea de a descoperi lucruri 

noi despre zone, țări îndepărtate, culturi 

străvechi, mai puțin cunoscute de către 

noi, europenii, a stat la baza alegerii 

acestei cărți. 

 

Prezentarea cărții (pe scurt): 
 

Cartea „Cele șaptezeci de 

minuni ale Chinei” scrisă de Jonathan 

Fenby și colaboratorii săi, prezintă în 

eseuri edificatoare și cuprinzătoare 

aspecte diverse ale Chinei, de la 

minunile naturii: munți, fluvii, Drumul 

Mătăsii, viața sălbatică, la arte, marile 

monumente ale trecutului și orașele de 

astăzi. 

 

 

 

 

Impresii despre activitate 

Sub influența cărții citite și pe alocuri recitite, copiii și-au asumat solidaritatea de a fi alături de locurile studiate și 

de istoria acestora, și se imaginau ca participanți activi la edificarea acestei unice minuni a lumii, Marele Zid 

Chinezesc. 

 

Fig. 1 Macheta ”Marele Zid Chinezesc” Fig. 2 Membrii echipei 



     
                   

Numele cărţii: Maria a României - regina care a iubit viața și patria 

Autori: Adrian Cioroianu și Mihaela Simina 

Şcoala: Școala Gimnazială Satu Mare 

Echipaj: Andrișan Natalia Gabriela , Bodnărescu Ionela Narcisa, Huzdup Adina Nicoleta  

Profesor coordonator: Vatamaniuc Mihaela Loredana 

     

 

 

Impresii despre activitate 

             Prin participarea la Festivalul - concurs CDIdei în cărți  la secțiunea Istorie, copiii redescoperă bucuria de a 

citi, fac cunoștință cu personaje fascinante care pot constitui modele pentru ei, își folosesc creativitatea pentru a 

reda  timpuri  și evenimente  - adevărate lecții de viață pentru noi toți, învață că reciclarea poate o constitui o 

soluție pentru salvarea planetei și, nu în ultimul rând, colaborează pentru a duce la bun sfârșit un proiect. 

 

Povestea machetei  

Materiale folosite: linguri de plastic, cămăși albe, 

găsite  în  podul  casei,  ac,  ață,  creion,  acuarele,  

carton,  vată medicinală,     saci     menajeri, sârmă     

ghimpată,   polistiren, aracet, hârtie creponată, 

capace de sticle.  

Etapele realizării  :  

1. pregătirea materialelor necesare confecționării 

machetei; 

2. realizarea paturilor și a soldaților răniți pe 

câmpul de luptă; 

3. confecționarea cortului pentru îngrijirea 

soldaților răniți, așezarea acestora în paturi, crearea 

de cearșafuri și perne, modelarea Reginei Maria și a 

doctorilor; 

4. modelarea câmpului de luptă pentru a reda 

frontul din primul război mondial și a mașinilor 

care transportau soldații răniți și diferite alimente în 

spitalele de campanie;  

5. retușarea machetei și completarea acesteia cu 

ultimele detalii care să sugereze atmosfera redată în 

carte.                                                   

Dificultăţi apărute în realizare: redarea cât mai 

fidelă a atmosferei de război, a dorinței de 

implicare a tuturor, a  spirutului de sacrificiu de 

care a dat dovadă Regina Maria.   

Povestea alegerii cărţii 

Pentru viața ei, o lume întreagă o stimase și o țară anume o 

iubise ca pe o fiică, apoi ca pe o mamă - pe cea care fusese  

cu demnitate și măreție   Regina Maria, regina tuturor  

românilor. 

Prezentarea cărţii: Cartea este srtucturată în douăsprezece 

capitole prin intermediul cărora cititorii sunt invitați șă facă o 

incursiune în viața fascinantei Regina Maria. Primele capitole 

prezintă jocurile și activitățile hazlii pe care le practica regina 

împreună cu frații și surorile ei, apoi căsătoria Mariei, la 

vârsta de șaisprezece ani, cu principele Ferdinand al 

României când aceasta începe o nouă viață în România unde 

se îndrăgostește de locuri, oameni, obiceiuri. Următoarele 

capitole sunt dedicate venirii pe lume a celor șase copii; apoi 

începe războiul iar Regina Maria se dedică trup și suflet 

îngrijirii răniților de pe front. La finalul războiului se 

realizează Marea Unire iar  regele și regina sunt încoronați la 

Alba Iulia. Peste tot pe unde mergea Reginei Maria îi plăcea 

să stea de vorbă cu oamenii locului, să le înțeleagă obiceiurile 

și viața, să viziteze muzee, biserici sau simple locuințe fiind 

peste tot foarte bine primită. “Alte pasiuni ale reginei” au fost 

pictura și literatura, ea scriind basme, nuvele, romane, poezii. 

“Dacă am fi întâlnit-o pe regină” am fi fost impresionați de 

ținutele ei deoarece purta cele mai elegante și de bun gust 

haine.  



 
 
Numele cărţii: ,,Cinci săptămâni în balon”, de Jules Verne 
Autorul: Jules Verne 

Şcoala: Gimnazială Satu Mare 

Echipaj: Andrișan Valentin Vasile, Florean Iulia, Lupancu Gabriela Valentina 

Profesor coordonator: Lazăr Daniela 

Secţiune, grupa de vârsta: Literatură română, Clasele VII-VIII 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
 

 

  

 

 

 

 

Povestea machetei 

1.Materialele folosite(reciclabile): 

polistiren, hârtie creponată, sfoară, aracet, 

balon, ziare, nuiele, tempera, material 

textil,peturi, pungi, nisip, pietre. 2.Etapele 

realizării: a. Lipirea a două plăci de 

polistiren care reprezintă Continentul 

Africa.b.Confecționarea și modelarea 

aerostatului cu ajutorul sforii lipite cu aracet 

deasupra, pentru a reda balonul cu aer cald. 

Acoperirea acestuia cu un material textil 

albastru. c. Construirea nacelei din nuiele 

împletite prin tehnica împletirii coșurilor.d. 

Pictarea cerului, a soarelui și a norilor.e. 

Realizarea palmierilor din sticle de plastic 

pictate(tulpinile), crearea frunzelor și a 

personajelor din hârtie, iar a muntelui din 

pungi cartonate.f.Crearea  izvorului din 

pungi și a deșertului din nisip. 3.Dificultăți 

apărute în realizare: Împletirea nacelei din 

nuiele de răchită a constituit singura 

dificultate, întrucât acestea au trebuit, mai 

întâi, lăsate în apă pentru a deveni flexibile. 

Povestea alegerii cărții 

   Pasiunea pentru lectură i-a determinat pe 

membrii echipajului să descopere cartea și să 

savureze întâmplările, pornind astfel în marea 

aventură propusă de Jules Verne. Elevii au trăit 

emoția călătoriei cu balonul, alături de cele trei 

personaje excentrice, pentru a descoperi 

fascinantul și misteriosul continent african. 

Descrierile tehnice, istorice și geografice le-a 

completat orizontul cunoștințelor, dezvoltându-

le atât simțul artistic, cât și pe cel practic. 

  

Prezentarea cărții (pe scurt): 

 

    Doctorul Fergusson, Dick Kennedy și Joe, 

servitorul doctorului pornesc într-o călătorie în 

Africa, cu scopul de a perfectiona cartologia 

africană, călătorie care este făcută într-un balon 

cu aer, numit „Victoria”. Pe parcursul acestei 

călătorii, cei trei au trăit o serie întreagă de 

peripeții, care le-au pus viața în pericol, dar nu 

au abandonat expediția. Ajunși la Londra, cei 

trei tovarăși au fost premiați cu câte o medalie 

de aur 

 

 

 Impresii despre activitate 
          Macheta reprezintă transpunerea unuia dintre primele romane ale lui Jules Verne, care conține germenii 

"ingredientelor" operei viitoare, amestecând cu îndemânare intriga cu aventurile, întorsăturile de situație și descrierile tehnice, 

geografice și istorice. Macheta oferă o prezentare a explorărilor continentului african, incomplet cunoscut de către europeni la 

acea dată, dar străbătut de exploratorii care voiau să îi descopere secretele. 

          Elevii au îmbinat lectura cu talentul și au retrăit emoția unei noi participări la acest festival-concurs. De asemenea au 

reuțit ca să îi antreneze în această provocare a  concursului și pe colegii lor de clasă, care s-au dovedit la fel de buni cititori. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa


  
                  SILITORILOR 
Numele cărţii: Cartea cu jucării  
Autorul: Tudor Arghezi 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Ciubotar Alexandru, Halip Mărioara, Bondor Teodora 

Profesor coordonator: Covașă Aurora 

Secţiune: limba română 

Grupa de vârstă: clasele  V-VI 

 

 

               
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: carton, ziar, 

aracet, șervețele, scobitori, 

acuarele; ață, hârtie cartonată, 

plastic 

 

2. Etapele realizării: în prima etapă 

elevii au realizat casa și gara din 

sat, apoi au confecționat pădurea și 

în final personajele. 

 

 

3. Dificultăți apărute în realizare 

Ca dificultate putem menționa că 

elevii s-au decis greu ce moment, 

din textul literar să surprindă în 

machetă. 

Povestea alegerii cărții: Elevii au 

studiat textul în cadrul clubului de 

lecură și au considerat potrivit să 

realizeze o machetă 

reprezentativă.  

Prezentarea cărții: Cartea 

prezintă familia lui Baruțu și a 

Mițurei, alătui de Tătuțu și 

Măicuța. Cei doi frați Baruțu și 

Mițura descoperă frumusețea 

vieții, prin toate poznele pe care le 

fac. Cartea este alcătuită din peste 

cincizeci de povestioare, în care 

sunt surprinse momente inedite, 

triste, vesele, serioase, prin care 

cei doi  sunt inițiați în aventura 

cunoașterii, alături de părinți. 

Copiii dezleagă misterele și află 

despre bradul negru, despre 

nașterea puilor de pisică sau de ce 

măicuța ține sertarele dulapurilor 

închise.  

Impresii despre activitate 

    Copiilor le-a făcut plăcere să participe la o astfel de activitate, au înțeles că și opinia celor din jur 

contează. Ideea, pe care întreg echipajul a înțeles-o este că, nu poți realiza o astfel de sarcină, decât 

în echipă. 



  
              ÎNDEMÂNATICILOR 
Numele cărţii:Matilda  
Autorul: Roald Dahl 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Pomohaci Vasile, Bondor Alexandra, Mihalescu Remalia  

Profesor coordonator: Covașă Aurora 

Secţiune: limba română 

Grupa de vârstă: clasele  V-VI 

 

 

              
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: carton, ziar, 

aracet, , scobitori, acuarele; ață, 

hârtie cartonată, plastic, hârtie 

autocolantă 

 

2. Etapele realizării: în prima etapă 

elevii au realizat casa domnișoarei 

Honey , apoi școala , apoi au 

confecționat spațiul de joacă și în 

final personajele. 

 

 

3. Dificultăți apărute în realizare 

Cea mai grea parte în realizarea 

machetei a fost să decidă ce parte 

vor realiza. 

Povestea alegerii cărții: Elevii au 

studiat textul în cadrul clubului de 

lecură și au considerat potrivit să 

realizeze o machetă 

reprezentativă.  

Prezentarea cărții: Cartea o 

prezintă pe Matilda, o fetiță foarte 

iteligentă, care a învățat singură să 

citească de la trei ani, deoarece 

mama ei era preocupată doar de 

coafor și televizor, iar tatăl și 

fratele ei se ocupau cu vânzarea 

de mașini stricate. 

Matilda o întâlnește la școală pe 

domnișoara Honey, pe care o ajută 

să scape de doamna directoare 

Trunchbull, o directoare rea, care 

este și mătușa domnișoarei 

Honey. Cu puterile ei magice, 

Matilda o sperie pe Trunchbull, 

care îi luase casa domnișoarei 

Honey. În cele din urmă Matilda 

este înfiată de învățătoarea sa. 

 

Impresii despre activitate 

    Echipa a lucrat cu entuziasm la acest proiect, dovedind că au înțeles ce reprezintă lucrul în echipă 

și importanța respectării sarcinilor de lucru. 



               Povestea machetei 

1.Materiale folosite -  aracet, acuarele si 

pensule; 

- ziare; carton, folie de aluminiu 
2.Etapele realizării  -   Tehnicile de lucru au 

fost mototolirea, lipirea, colorarea, 

asamblarea. Noi am realizat baza, 

"scheletul" stâncii, nicovala și sabia din 

carton pe care le-am acoperit cu papier 

mâche(ziare amestecate cu aracet).Apoi 

le-am vopsit si le-am asamblat. 
3.Dificultăţi apărute în  realizare-Am 

întâmpinat unele probleme la realizarea 

stâncii. 

 

 

 

Povestea alegerii cărţii                  

După ce ne-am interesat, am aflat că există 

peste 500 de romane despre regele Arthur, dar 

acesta este unul dintre cele mai bune. Cartea 

prezintă povestea unui băiat pe nume Wart și a 

unui vrăjitor pe nume Merlyn. Băiatul trece 

prin toaste treptele inițierii, primește o formație 

de cavaler și se pregătește fără să știe să devină 

marele rege Arthur. 
 

 

Impresii despre activitate 
   Noi credem că această carte are un titlu care stârnește interesul, deoarece există foarte multe legende 

despre regele Arthur,cavalerii mesei rotunde și Excalibur sau sabia din stâncă cum este numită în 

această carte.  Deși începutul pare plictisitor, odată ce începe acțiunea nu o mai poți lăsa din mână până 

ce nu o termini de citit.  

   Acest proiect ne-a dat șansa sa de a ne testa imaginația, creativitatea și îndemânarea și suntem foarte 

bucuroși că am avut această șansă. 

 

  
 
Numele cărţii:     Regele Arthur,Sabia din stânca  
Autorul T. H. White 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdănești Județul Suceava 

Echipaj -Solcanu Pavel Alexandru,Gabur Claudiu,Toma Abel clasa a VII-a 

Profesor coordonator Acatrinei Mihaela 

Secţiune, grupa de vârstă-lucrări în limba română, vârsta 12-14 ani 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Numele cărţii: Harry Potter și Piatra Filosofală  

Autorul: J.K. Rowling 

Şcoala: Școala Gimnazială Nr.1, Bogdănești 

Echipaj: Mitocariu Alexandru, Pintilie Cosmin, Avăcăriței Emanuel 

Profesor coordonator: Popovici Cristina 

Secţiune, grupa de vârstă: Lucrări în limba română, clasa a VI-a, 12 

ani. 

 

 

           
                                                                            

                                                                                            

Materiale folosite: carton, foarfece                                          

lipici, spumă de silicon, autoco-                                      

lant, lipici, bețe de plastic și de                    

lemn, plexic și mușchi de pădure.               

Etapele realizării: decupare, lipire,    

pictare. 

Dificultăți apărute în realizare:  

Dificultăți am întâmpinat în alege- 

rea materialului din care să facem  

stâncile însă, după o perioadă de 

gândire, ne-a venit ideea de a folo 

si spumă de silicon. 

 

Prezentarea cărții: 

 

Am ales această carte pentru că este unică, originală și un punct de referință în 

literatură. 

 

Impresii despre activitate  

 

Această activitate ne-a dezvoltat imaginația, creativitatea, capacitatea de comunicare 

și lucrul în echipă. Este al doilea an în care participăm la acest concurs și am fost 

entuziasmați să construim macheta. 

 

 



  
                  PRINȚESELOR  
Numele cărţii: Rapunzel  
Autorul: Frații Grimm 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Boicu Diana, Moldovan Alexandra, Bodnarescu Melissa 

Profesor coordonator: Casandra Daniela Cristina 

Secţiune: limba română 

Grupa de vârstă: clasele  V-VI 

 

               

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: carton, lână, 

aracet, șervețele, hârtie creponată, 

acuarele; 

 

2. Etapele realizării: Mai întâi elevii 

au realizat turnul lui Rapunzel, 

apoi au realizat personajele și 

pădurea. 

 

 

3. Dificultăți apărute în realizare 

Cea mai mare dificultate pe care au 

întâmpinat-o elevii a fost realizarea 

personajelor. 

 

Povestea alegerii cărții: Echipajul 

a îndrăgit această poveste și a 

dorit să o surprindă într-o 

machetă. 

 

Prezentarea cărții: Rapunzel este 

o prințesă frumoasă, care este 

răpită de o vrăjitoare rea, care o 

ține prizonieră într-un turn, mulți 

ani. Rapunzel este tristă și 

nefericită pentru că vrea să 

cunoască lumea. Ea are o voce 

magnifică și un păr foarte lung, 

părul fiind singura cale de acces în 

turn. 

Rapunzel este salvată de un prinț, 

care o aude cântând și se 

îndrăgostește de ea. Acesta o 

scapă de vrăjitoare, o scoate din 

turn și o ia la palat, unde fac o 

nuntă ca în povești. 

Impresii despre activitate 

    Copiii au fost bucuroși să ia parte la o asemenea activitate.Aceasta  le-a oferit experiența de a 

vorbi liber în fața unui public. Ei au realizat că lucrul în echipă este foarte important, în îndeplinirea 

sarcinilor. 



  
                  CREATIVILOR 
Numele cărţii:Cititorul din peșteră  
Autorul: Rui Zink 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Olarean David, Mihalescul Patrick, Boicu Daniel 

Profesor coordonator: Casandra Daniela Cristina 

Secţiune: limba română 

Grupa de vârstă: clasele  V-VI 

 

 

               
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: carton, ziar, 

aracet, șervețele, scobitori, 

acuarele; 

 

2. Etapele realizării: Mai întâi elevii 

au realizat barca naufragiată, apoi 

peștera unde trăia Hanibal, iar în 

cele din urmă au realizat 

personajul.  

 

3. Dificultăți apărute în realizare 

Cea mai mare dificultate pe care au 

întâmpinat-o elevii a fost alegerea 

momentului care urma să fie 

reprezentat în machetă. 

 

Povestea alegerii cărții: Elevii au 

studiat textul cărții la ora de limba 

română și au considerat oportun 

să realizeze o machetă.  

Prezentarea cărții:Un copil 

pleacă în căutarea unui monstru, 

numit Hanibal Lector. Barca 

naufragiază și băiatul ajunge pe 

insula lui Hanibal, unde află că 

monstrul este chiar prietenos. Cei 

doi trăiesc o serie de aventuri, 

citesc cărți ziua pe care le 

comnetează noaptea. Finalul este 

mai puțin fericit, deoarece copilul 

este salvat de niște pirați care îl 

credeau în primejdie, iar 

Anibalector ajunge la Grădina 

Zoologică, singur și trist. Copilul 

datorită lui  Hanibal Lector, care îi 

insuflă dragoste pentru cărți, va 

ajunge scriitor. 

Impresii despre activitate 

    Copiii au fost încântați să participe la o astfel de activitate. Le-a oferit experiența de a realiza o 

prezentare în fața unui public. Au avut multe de învățat, dar cel mai important a fost produsul finit, 

pe care l-au realizar împreună. 



Povestea  machetei 

1. Materiale folosite:   

polistiren,carton,hârtie creponată, 

lipici,foarfece, acoarele, bețe de 

frigărui , lac 

2. Etapele realizării- citirea individuală 

a poveștii, efectuarea rezumatului 

,achiziționarea materialelor și 

realizarea lucrării. 

3. Dificultăți apărute în  realizare – 

Unele probleme le-am întâlnit în 

realizarea peșterei. 

 

 

 

Povestea  alegerii cărții – 

am ales această  poveste  

deoarece este un 

emoţionant roman de 

aventuri bazat pe fapte 

reale. Insula Delfinilor 

Albaştri spune povestea 

unei fete care nu-şi pierde 

niciodată încrederea în 

propriile forţe.  

 

Impresii  despre activitate  

 Ne-a făcut  plăcere să lucrăm  la  această  machetă , deoarece   ne-a dezvoltat  creativitatea  și 

imaginația,  am schimbat   păreri și impresii cu privire  la această temă, am dat dovadă de 

cooperare și competiție. 

 

  

 
Numele cărţii „Insula delfinilor albaștrii”  

Autorul: Scott O`Dell 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești 

Echipaj: Voicu Oana, Roșu Andreea, Bîrliba Cătălina 

Profesor coordonator: Ursuțu Nicoleta 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasa V-VI 

 

 

 

 
 

                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Floss si Fetele 

 
Numele cărţii – Floss si circul, Ed. Booklet, 2018, Beletristica pentru  

Copii, editie bilingva romana - engleza 

Autorul - Arabella McIntyre-Brown  

Şcoala – Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

Echipaj(nume şi prenume elevi) – Balan Alina Cosmina; Petriuc Eliza,                         

Robu Nicoleta; 

Profesor coordonator – Costea Raluca Olga 

Secţiune, grupa de vârstă – Clasa a V a A 

 

 

                                 
 

                                                                                                        
 

Povestea machetei                                                                   

1. Carton, hartie creponata, bete, polistiren, lipici, foarfeca;                                                     

2. Etapele au fost distractive si au implicat taiat, lipit, modelat, decupat.                                                        

3. Cea mai mare dificultate a reprezentat-o manevrarea cartonului, dar ne-a 

placut mult sa realizam cupola circului lui Floss asa cum ne-am imaginat-o noi.  

 

Povestea alegerii cartii 

Prezentarea (cartii pe scurt) 

 Am ales acesta carte pentru ca ne-a placut mult, ni s-a parut foarte 

interesanta si frumoasa, potrivita pentru varsta noastra.  

 Cartea este despre un catel special, despre aventurile sale si despre prietenii 

sai minunati.  

  

Impresii despre activitate 

A fost o activitate distractiva, am putut lucra impreuna si asta ne-a bucurat mult, 

pentru ca suntem bune prietene si ne plac aceleasi carti. Adoram partea in care Thea  

s-a intalnit cu Floss, dar nu ne-a placut atunci cand Floss a trebuit sa plece la Londra. 

 



În crearea machetei am folosit hârtie 

creponată, căți de joc, foi colorate, 

scobitori. Am realizat macheta 

începând cu alegerea personajelor pe 

care să le reprezentâm, astfel încât 

am ales să construim o imagine atât a 

lumii reale, cât și a celei imaginare 

pe care Alice o descoperă. 

Am întâlnit dificultăți în 

reprezentarea trecerii lui Alice în 

lumea Iepurelui de Martie.  

 Povestea alegerii cărţii  

Alice în țara minunilor este o lectură 

fascinantă, care ne permite să descoperim 

lumea uimitoare a Iepurelui de Martie și 

am ales-o deoarece am fost încântate de 

imaginația fetei. 

 Prezentarea cărţii  

Alice în Țara minunilor prezintă intrarea 

personajului principal într-o lume 

fantastică, populată de personaje 

antopomorfice. În lumea iepurelui de 

Martie, Alice se întâlnește cu Pălărierul, 

Regina, Falsa Broască testoasă, Grifonul 

  
                  Iepurelui de Martie 
Numele cărţii: Alice în țara minunilor  
Autorul: C.S.Lewis 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Ilioi Gabriela, Mihalescu Iustina, Olarean Larisa 

Profesor coordonator: Cotos Ioana 

Secţiune: Limba română 

 Grupa de vârstă: gimnaziu 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  

Această activitate ne-a oferit șansa de a lucra în echipă pentru un proiect care ne-a 

plăcut foarte mult. A fost plăcut să prezentăm proiectul nostru în fața celorlalte echipe.  



În crearea machetei am folosit hârtie 

creponată, căți de joc, foi colorate, 

scobitori. Am realizat macheta 

reprezentând scena salvării lui 

Fragoso, de către cei doi aventurieri.    

Am întâlnit dificultăți în 

reprezentarea clară a momentului pe 

care l-am ales. 

 Povestea alegerii cărţii  

Am ales cartea, deoarece ne plac 

aventurile și suspansul. 

 Prezentarea cărţii  

O familie bogată hotărăște să plece într-o 

călătorie pe Amazon, dar în aventura lor 

prin pădure, membrii reușesc să îl salveze 

pe Fragoso și să îl ia cu ei în călătorie. 

Personajele au parte de aventuri 

palpitante. 

 
                  AVENTURIERILOR 

 
Numele cărţii: 800 de leghe pe Amazon   

Autorul: Jules Verne 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

Echipaj: Gheliuc Mateo, Gromec Liviu, Rotaru Elena 

Profesor coordonator: Cotos Ioana 

Secţiune: limba română 

Grupa de vârstă: gimnaziu 

 

 

 

 

                          
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  

Această activitate a fost plăcută pnetu  că am putut crea o imagine a lumii pe care 

fiecare dintre noi a construit-o diferit în momentul lecturii. A fost interesant să 

coroborăm informațiile pentru a crea macheta. 

 



 
 

Numele cărţii:Dumbrava minunată  

Autorul:Mihail Sadoveanu 

Şcoala:Școala Gimnazială Nr1 Bogdănești 

Echipaj:Hamzeu Maria,Aioanei Alexia,Axinte Paolo 

Profesor coordonator:Covaliu Anton 

Secţiune, grupa de vârstă:Lucrări în limba română,clasa a IV-a,10 ani 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

 

 

Materiale folosite-polistiren,lipici 

acuarele,plastilina,ipsos,radiografie, 

crenguțe 

Etapele realizării-decupare,lipire,  

modelare,pictare,pliere 

Dificultăți apărute-unele probleme  

Le-am întâmpinat în realizarea scor- 

burii și în conturarea personajului 

principal,Lizuca. 

Prezentarea cărții-am ales această car- 

te deoarece ne-a plăcut foarte mult 

Lizuca și cățelul Patrocle. 

 

  

 

 

Impresii despre activitate  

Ne-a făcut plăcere să lucrăm la această machetă deoarece ne-a dezvoltat creativitatea și 

imaginația,am schimbat păreri cu privire la această temă,am dat dovadă de cooperare și competiție. 



  
 
Numele cărţii : Charlie și Fabrica de ciocolată  

Autorul: Roald  Dahl 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdănești 

Echipaj(nume şi prenume elevi) Moșneguțu Sebastiana,Lămășanu Daria,  

Teodor Holban 

Profesor coordonator: Holban Luminița 

Secţiune: lucrări în limba română; grupa de vârstă: 10-11ani 

 

                                                  

 

 

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii- 

 Titlul părea interesant.   

1. Materiale folosite-lemn, 

polistiren,carton,acuarele, 

hârtie creponată,carton color;                                            Prezentarea cărții-                                                                 

2. Etapele realizării-colecta- 

re,decupare,lipire,asamblare,a- 30 de capitole,189de 

ranjare; pagini. 

3. Dificultăți în realizare- 

construirea fabricii; 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate 

 

 Activitatea desfășurată a fost pe cât de atractivă, pe atât de captivantă și s-a 

bucuratde un real succes. 

 



Povestea  machetei 

1. Materiale folosite:   

polistiren,carton,hârtie creponată, 

lipici,foarfece, acoarele, bețe de 

frigărui , materiale textile 

2. Etapele realizării- citirea individuală 

a poveștii, efectuarea rezumatului 

,achiziționarea materialelor și 

realizarea lucrării. 

3. Dificultăți apărute în  realizare – 

Unele probleme le-am întâlnit în 

realizarea bibliotecarei. 

 

 

 

Povestea  alegerii cărții – am 

ales această  poveste  deoarece 

ne-a plăcut faptul că are un 

final fericit și că prezintă 

povestea unei fete istețe ce 

iubește lectura. Peripețiile prin 

care trece aceasta ne-au stârnit 

curiozitatea.  

.   

 

Impresii  despre activitate  

Ne-a făcut  plăcere să lucrăm  la  această  machetă , deoarece ne-a dezvoltat  creativitatea  

și imaginația,  am schimbat   păreri și impresii cu privire  la această temă, am dat dovadă de 

cooperare și competiție. 

 

  
 
Numele cărţii „Matilda”  

Autorul: Roald Dahl 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești 

Echipaj: Mitocariu- Nicăi Daria, Aioanei Paula, Moșneguțu Matei 

Profesor coordonator: Ursuțu Nicoleta 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasa V 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Povestea  machetei 

1. Materiale folosite:   

polistiren,carton,hârtie creponată, 

lipici,foarfece, acoarele,  pietricele, 

scobitori , bețe de frigărui , folie de 

aluminiu, spumă 

2. Etapele realizării- citirea individuală 

a poveștii, efectuarea rezumatului 

,achiziționarea materialelor și 

realizarea lucrării. 

3. Dificultăți apărute în  realizare – 

Unele probleme le-am întâlnit în 

realizarea personajului principal 

Pinocchio. 

 

Povestea  alegerii cărții – am ales această  

poveste  deoarece ne-a plăcut faptul că are un 

final fericit, binele a învins răul, iar peripețiile 

prin care trece Pinocchio ne- au făcut  să 

realizăm că trebuie să ascultăm de sfaturile și 

povețile părinților. 

Prezentarea cărții  

Povestea Pinocchio  scrisă  de  Carlo Collodi 

prezintă elemente din lumea irealului.   

 

Impresii  despre activitate  

Ne-a făcut  plăcere să lucrăm  la  această  machetă , deoarece ne-a dezvoltat  

creativitatea  și imaginația,  am schimbat   păreri și impresii cu privire  la această temă, 

am dat dovadă de cooperare și competiție. 

 

  
 
Numele cărţii „Pinocchio”  

Autorul Carlo Collodi 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești 

Echipaj: Moșneguțu Mihăiță, Ghiță Ioan Sebastian, Rogna Daniel 

Profesor coordonator: Plăcintă Georgeta 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, 9 ani 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Călătoare în Lumea Basmelor 

 
Numele cărţii – Padurea Spaimelor, Baiatul-Corb si Fata-Spiridus  

 Ed. Booklet, 2017, Limbi străine pentru copii,  

Bilingva Romano-Engleza  

Autorul – Marcus Sedgwick 

Şcoala – Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

Echipaj – Bondor Ana-Maria, Grigorean Naomi, Nichitean Valentina 

Profesor coordonator – Costea Raluca Olga 

Secţiune, grupa de vârstă – clasa a V a A 

       

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
Povestea machetei                                                                   

1. Materiale folosite au fost: polistiren, hârtie creponată, vată, culori tempera, 

pioneze.                                                       

2. Etapele realizării au constat in lipire, pictare si tăiere.                                                          

3. Dificultăţi apărute – nu am intampinat nici o dificultate, deoarece ne place sa 

lucrăm împreună și ne plac mult proiectele.  

           

Povestea alegerii cărții / Prezentarea cărții pe scurt 

Noi am ales aceasta carte fiindca ne-a placut mult, are un titlu interesant si niște 

ilustrații frumoase. Personajele principale sunt: Baiatul Corb, Fata Spiriduș, 

Vrăjitoarea Știe Tot, Șobolanul, cei trei Troli. 

Băiatul Corb si Fata Spiriduș au puteri magice care se completează una pe alta iar 

atunci când sunt puși să dea piept cu grozăveniile din Pădurea Spaimelor vor trai o 

aventură nemaivăzută, împreună.  

  

Impresii despre activitate  

Nouă ne-a plăcut această experiență pe care am vrea s-o repetam. Ne-a plăcut mult că 

am colaborat. A fost distractiv! 

 



................... 
 

 

 

    Numele cărții: ,,Alice în Țara Minunilor” 

    Autorul: Lewis Carroll 

    Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

    Echipaj: Juravle Clara, Nimigean Alexandra, Chiran Ana Maria 

    Profesor coordonator: Grad Loredana Elena 

    Secţiune, grupa de vârstă: clasele III - IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Impresii despre activitate  

 ,,Am lucrat macheta și la școală, dar mai mult în timpul liber, la Clara acasă. A 

fost frumos pentru că am petrecut mai mult timp împreună.” 

 ,, Îmi place să mă joc mult timp pe calculator. Dar alături de prietenele mele 

am văzut că pot petrece timpul liber și altfel, în mod foarte plăcut.” 

 ,,Să citim cartea a fost ușor. Mai greu a fost cu realizarea machetei. Nu găseam 

o soluție prin care să reușim echilibrarea păpușii: de câte ori o asamblam, tot se 

răsturna. Dar împreună am rezolvat problema, folosind bețe pentru frigărui. ” 

Povestea machetei 

1. Materiale folosite 

materiale refolosibile: 

polistiren, carton, fire de lână, 

sârmă, bețe de frigărui, hârtie 

creponată 

     2. Etapele realizării: 

- ședință de lucru 

- adunarea materialelor 

- realizarea păpușii Alice 

- realizarea bălții de lacrimi 

- asamblarea elementelor 

     3. Dificultăți apărute în 

realizare: 

- ancorarea păpușii  

 
 

 

Povestea alegerii cărţii 

     Un fragment din această 

lectură l-am studiat la ora de 

Limba română. Noi trei, fiind 

bune prietene, am decis să 

citim întreaga carte și să o 

povestim pentru activitatea de 

lectură suplimentară. 

Prezentarea cărții 

     Alice pășește în Țara 

Minunilor unde trăiește multe 

aventuri inedite: se mărește, 

se micșorează, stă de vorbă 

cu mai multe animale. Dar 

totul e doar un vis minunat. 
 



................... 
 

 
 

    Numele cărții: ,,Degețica” 

    Autorul: Hans Christian Andersen 

    Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

    Echipaj: Prelipcean Ioan, Cozminiuc Ariadna, Cojocariu Sabina 

    Profesor coordonator: Grad Loredana Elena 

    Secţiune, grupa de vârstă: clasele III - IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Impresii despre activitate  

 ,,Mi-a plăcut mult cartea, mai ales pentru că încă nu mă pot desprinde de 

lumea basmelor.” 

 ,,A fost frumos să lucrăm macheta pentru că astfel am petrecut mai mult timp 

împreună și ne-am împrietenit mai bine.” 

 ,,Macheta a fost mai greu de realizat iar părinții nu ne-au ajutat, cum mai fac 

uneori, pentru că am vrut să respectăm regulamentul concursului.” 

 ,, Ca să realizăm o machetă mai bună, am fi avut nevoie de mai mult timp.” 

Povestea machetei 

1. Materiale folosite 

materiale refolosibile: 

polistiren, carton, sticle de 

plastic, sârmă, bețișoare de 

cafea, hârtie creponată 

     2. Etapele realizării: 

- ședință de lucru 

- adunarea materialelor 

- realizarea Degețicăi 

- realizarea florii 

- asamblarea elementelor 

     3. Dificultăți apărute în 

realizare: 

- asamblarea elementelor 

 
 

 

Povestea alegerii cărţii 

     Am studiat la ora de 

Limba română un fragment 

din acest basm și am devenit 

curioși să aflăm întreaga 

poveste a acestei fetițe 

miniaturale, așa că am citit 

întreaga carte. 

Prezentarea cărții 

     Degețica, o fetiță 

minusculă, trece prin multe 

aventuri, unele care îi pun 

viața în pericol, până ajunge 

să fie fericită alături de 

Prințul Florilor. 
 



.... 
 

 

 

    Numele cărții: ,,Colț Alb” 

    Autorul: Jack London 

    Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

    Echipaj: Cârdei Ana Maria, Dobrotă Erica, Dobrotă Agnes 

    Profesor coordonator: Grad Loredana Elena 

    Secţiune, grupa de vârstă: clasele III - IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Impresii despre activitate  

 ,,Ne-a fost greu să ne decidem ce moment din povestea lui Colț Alb să 

reprezentăm prin macheta noastră. Până la urmă ne-am decis pentru capitolul Ultimul 

om, ultimul câine.” 

 ,,Pe parcursul lucrării ne-am dat seama că ne-am ales elemente greu de realizat: 

un câine, o sanie, un om.” 

 ,, Ne-a plăcut să lucrăm împreună. Când făceam câte o pauză la lucru ne mai și 

jucam. Cred că așa ne-am cunoscut mai bine.” 

Povestea machetei 

1. Materiale folosite: 

o cutie de pizza, polistiren, 

carton, șervețele, resturi din 

jucării mai vechi, glob pisat, 

hârtie glace 

     2. Etapele realizării: 

- ședință de lucru 

- adunarea materialelor 

- realizarea saniei 

- realizarea personajelor 

     3. Dificultăți apărute în 

realizare: 

- am decis greu ce scenă din 

carte să reprezentăm 
 

 

Povestea alegerii cărţii 

     La școală am citit doar un 

fragment. Ni s-a părut 

interesantă povestea lupului 

iubitor de oameni și am decis 

să citim întregul roman, ca să 

aflăm toate aventurile prin 

care trece el. 

Prezentarea cărții 

     Cartea este povestea unui 

lup, Colț Alb, de la naștere, în 

apropierea unui sat indian 

până ajunge în San Francisco. 

Este un câine bun care ne dă 

o lecție de devotament. 
 



.......................... 
 

 

 

    Numele cărții: ,,Charlie și fabrica de ciocolată” 

    Autorul: Roald Dahl 

    Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

    Echipaj: Popescul Sorin, Mandici Ștefan, Chelba Octavian 

    Profesor coordonator: Grad Loredana Elena 

    Secţiune, grupa de vârstă: clasele III - IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Impresii despre activitate  

 ,,Cartea am citit-o cu plăcere, dar recunosc că mi-a plăcut mult și filmul.” 

 ,,În realizarea machetei am petrecut timpul împreună în mod plăcut; am   

discutat, am lucrat și am mai mâncat și pizza.” 

 ,,Ne-am hotărât să participăm în aceeași formulă și anul viitor, la ediția 

următoare a concursului.” 

 ,,Deși am muncit foarte mult la machetă, cred că peste 8 ore, a meritat efortul 

depus pentru că ne-am calificat. Ura!!!” 

Povestea machetei 

     1. Materiale folosite 

cutie carton, conservă, cofraj 

ouă, polistiren, tapet, țeavă 

superpipes, bucăți din jucării 

mai vechi, cartoane colorate 

     2. Etapele realizării: 

- ședință de lucru 

- adunarea materialelor 

- realizarea fabricii 

- asamblarea elementelor 

     3. Dificultăți apărute în 

realizare: 

- decuparea geamurilor 

- construcția acoperișului 
 

 

Povestea alegerii cărţii 

     Ștefan a citit cartea pentru 

că i-a  plăcut titlul și apoi a 

recomandat-o colegilor. 

     Colegii de echipă au decis 

să o citească  pentru că au 

văzut  filmul și li s-a părut 

provocatoare propunerea. 

Prezentarea cărții 

     Charlie, un băiat sărac, 

găsește un bilet câștigător și 

astfel este selectat să viziteze 

fabrica de ciocolată a lui 

Wonka. Fiind ascultător și 

modest el va moșteni fabrica. 
 



....................... 
 

 

 

    Numele cărții: ,,Isprăvile lui Guguță” 

    Autorul: Spiridon Vangheli 

    Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

    Echipaj: Ciucico Diana, Grigorean Ecaterina, Grigorean Sabrina 

    Profesor coordonator: Grad Loredana Elena 

    Secţiune, grupa de vârstă: clasele III - IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Impresii despre activitate  

 ,,Am citit cartea cu deosebită plăcere și ne-am amuzat mult pe seama 

întâmplărilor trăite de Guguță.” 

 ,,Mi-ar fi plăcut să trăiesc și eu în satul Trei Iezi și să fiu prietenă cu Guguță.” 

 ,,Pentru că am citit cartea împreună și am discutat mult despre întâmplările pe 

care le trăiește personajul, ne-am apropiat și am devenit mai bune prietene.” 

 ,,Mi-ar place să particip și anul viitor la acest concurs. Acum avem experiență 

și cu siguranță vom ști să ne prezentăm mai bine rezultatele muncii noastre.” 

Povestea machetei 

     1. Materiale folosite 

materiale nat.: blană de miel 

materiale refolosibile: 

polistiren, sârmă, cartoane, 

bucăți din jucării mai vechi 

     2. Etapele realizării: 

- ședință de lucru 

- adunarea materialelor 

- realizarea căciulii 

- realizarea căsuțelor, fântânii 

- asamblarea elementelor 

     3. Dificultăți apărute în 

realizare: 

- tăierea polistirenului 

 
 

 

Povestea alegerii cărţii 

     Doamna învățătoare ne-a 

recomandat cartea ca lectură 

suplimentară. Pentru că 

această carte se găsește foarte 

greu, am împrumutat-o de la 

una la alta și am citit-o 

împreună. 

Prezentarea cărții 

     Guguță este un băiat 

năstrușnic care trăiește multe 

aventuri în satul său, Trei 

Iezi: este asediat de minciuni, 

adăpostește de frig sub 

căciula sa pe toți sătenii. 
 



  

 
Numele cărţii: „ Harry Potter și Pocalul de foc”  

Autorul: J. K. Rowling 

Şcoala: Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Cojocar Natalia – Maria, Cornea Matei, Lăzărescu Alina Maria 

Profesor coordonator: Șerban Camelia - Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasele III - IV 

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei                                                                               Povestea alegerii cărţii 
                                                                                                       

1. Materiale folosite: polistiren, hâr-                                               Am ales această carte, deoarece ne-a 

tie  creponată, ace de siguranță, scobi-                                          captivat prin povestea excepțională des- 

tori, fondant, plastilină, plastic, tablă,                                            pre prietenie, adolescență, lupta dintre  

adeziv, poliuretan.                                                                          bine și rău. 

2. Etapele realizării: modelarea per-                                                             Prezentarea cărţii 

sonajelor, decuparea polistirenului, re-                                                    

alizarea labirintului, construirea tribu- La Hogwars apare un nou concurs,  

nei, asamblarea machetei.                                                              Trimagiciada, iar Harry este foarte sur-                                                

3. Dificultăţi apărute în realizare:                                               prins când Pocalul de foc l-a ales ca par- 

asamblarea labirintului, îndoirea tablei                                          ticipant, în ciuda faptului că el avea doar 

pentru tribună, fixarea personajelor pe                                          paisprezece ani. După ce a trecut de cele 

machetă.                                                                    trei probe, dintre care cea mai grea a fost 

                                                                                 trecerea labirintului cu diverse ostacole, 

                                                                                               Harry a reușit să câștige Trimagiciada. 

 

 

 

Impresii despre activitate  

 

Când ne-am decis să realizăm macheta, ne-am împărțit responsabilitățile și ne-am apucat de lucru,   

construind, pas cu pas, scena care redă a treia probă a Trimagiciadei. Suntem fericiți pentru că am reușit 

să construim, în echipă, o machetă care redă destul de fidel o secvență din cartea citită de noi, dar și 

pentru că am petrecut împreună clipe de neuitat.  



 

  

                   

 
Numele cărţii: „Alice în Țara Minunilor”  
Autorul: Lewis Carroll 

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Lungu Elena-Alexia, Manz Iuliana-Karine, Popescu Sabina-Beatrice 

Profesor coordonator: Șerban Camelia-Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasele III - IV 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Povestea machetei                                                                          Povestea alegerii cărţii 
 Am ales această carte pentru că 

1. Materiale folosite: o cutie  de                                                 am descoperit în ea câțiva stropi  

carton, lingurițe de plastic, hârtie  din lumea magică a copilăriei. 

colorată, hârtie creponată, carton, 

PET-uri, plastilină, tempera, scotch.                                                                Prezentarea cărţii              

2. Etapele realizării:decuparea cutiei,                                           Alice îl urmărește pe Iepurașul  

pictarea cutiei-suport, realizarea                                                      Alb până în vizuina sa, unde bea  

personajelor și a obiectelor din decor,                                             o poțiune magică și mănâncă o  

asamblarea și finisarea machetei.                                                     prăjitură ciudată, devenind când  

3. Dificultăţi apărute în realizare:                                               uriașă, când minusculă. Trece apoi  

pictarea cutiei în interior, realizarea                                                printr-un șir lung de peripeții,  

personajelor și fixarea acestora.                                                      alături de personaje fantastice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      În final, fetița realizează că totul        

                                                                    a fost doar un vis. 

 

 

Impresii despre activitate  

Macheta este ca un fel de „bebeluș” al nostru, întrucât am pornit de la o banală cutie de carton și 

am reușit, la final,  să-i dăm viață, prin transpunerea unei scene din cartea citită. A fost o activitate 

care a presupus multă muncă în echipă, mult timp și depășirea unor dificultăți, dar care ne-a adus 

mari satisfacții în final, ce țin atât de reușita machetei, cât și de colaborarea și susținerea noastră 

reciprocă, aspecte specifice muncii în echipă. 



  
                   

 
Numele lecturii: Aleodor Împărat  

Autorul: Petre Ispirescu 

Şcoala: Gimnazială Frătăuții-Vechi 

Echipaj: Chmilevschi Ioana Florentina, Ionesi Alexandra, Mutrescu  

Denisa Ioana 

Profesor coordonator: Hrișcă Cristina 

Secţiune, grupa de vârstă : Literatură, clasele III - IV 

 

 

 
 

 

Povestea machetei                                                            Povestea alegerii cărţii                                                                                      

 

    Macheta este realizată din car-                                                    Am ales astfel deoa-

ton, hârtie albă și colorată, hârtie                                               rece ne plac basmele și 

creponată, bețigașe din lemn și  admirăm faptele 

fire textile și ilustrează împărăția personajelor . 

 lui  Aleodor și împrejurimile.  

    Am lucrat împreună, am întâm- 

pinat și mici greutăți, dar am fina- 

lizat lucrarea și ne bucurăm de re- 

zultatul muncii noastre. 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate  

A fost o activitate frumoasă cu peripeții. Am cooperat, am citit împreună, ne-am jucat 

în castelul pe care la-m realizat inventând alte povești. 



 

 

 

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: 

- hârtie colorată, carton, aracet, 

aţe,beţişoare din lemn. 

2. Etapele realizării: 

- pregătirea suportului din carton; 

- confecţionarea decorului; 

- colorarea; 

- aranjarea hârtiei; 

- lipirea. 

3. Dificultăţi apărute în realizare 

- pătarea suportului din hârtie şi repararea; 

- cartonul se lipeşte mai greu; 

- păreri despre aranjarea obiectelor pe 

suport. 

 

Povestea alegerii cărţii 

 

Prezentarea cărţii (pe scurt) 

 Tema este autobiografică. Este descris un 

copil în căutare de ceva nou, în căutare de obiecte şi 

miresme noi. Fiecare zi este prezentată ca o aventură. 

Romanul nu relatează întâmplări, ci trăiri în diferite 

locuri: casa, şcoala, ascunzişurile, camera. În 

capitolul „Cuiburi de hârtie“ este ilustrată importanţa 

cărţii. Apar descrise cărţi văzute din prisma copilului 

însetat de lectură. Sunt prezentate cărţi. Autoarea 

descrie aventura sa în universul cărţii. 

 Coşmarurile copilei de 12 ani, care obişnuia 

să doarmă în dulap sau în lada unde se ţin 

aşternuturile purtau numele: DEDE. După 20 de ani 

sunt rememorate amintirile. 

Impresii despre activitate 

 

- alegerea cărţii a fost o revelaţie, deoarece tema copilăriei i-a fascinat; 

- fiecare dintre membrii echipei a contribuit la construcţia machetei; 

- obiectele sunt aranjate original. 

 

  CUTEZĂTORII 

 
Numele cărţii: Exuvi  

Autorul: Simona Popescu  

Şcoala Gimnazială Dărmănești 

Echipaj(nume şi prenume elevi): Apetri Cojocaru Denisa Elena, 

Briniuc Adela Maria, Coca Teodora Elena 

Profesor coordonator: Tihoniuc Nicolae 

Secţiune: Lucrări în limba română 

Grupa de vârstă: Clasa a  V-a 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Echipa imbatabilii 
 
Numele cărţii: Povestea lui Harap- Alb…………………………………  

Autorul: Ion Creangă…………………………………….. 

Şcoala: CSEI”Sf. Andrei” Gura Humorului……………………………………. 

Echipaj: Zagoneanu Alexandra/ Flocea Oana/ Anchidin 

Eduard………………………………… 

Profesor coordonator:…Codrean Elena…………………………………….. 

Secţiune, grupa de vârstă: Limba română/-cl.aX-a CES 

 

  
 

Povestea machetei                                                             Povestea alegerii cărţii 

1.Materiale folosite: produse bio                                              Opera aleasă este  

          un ”roman”       

2.Etapele realizării: alegerea                                                al formării unui erou, iar  

    lucrării, citirea acesteia,                                                   copiii au înteles imediat 

    selectarea produselor de bază                                          că se regăsesc în povestea 

    și prepararea tortului                                                        fiului de crai, care este un 

3.Dificultăţi apărute în                                                         model de curaj și istețime. 

    realizare Nu am întâmpinat                                 Prezentarea cărţii (pe scurt)  

                                                                                             Împăratul Verde îi cere 

                                                                                             fratelui său să îi trimită pe 

                                                                                             cel mai destoinic dintre fiii 

                                                                                              săi pentru a-l desemna  

                                                                                              urmaș la tron. Mezinul 

                pornește spre împărăția  

                unchiului și trecând toate  

                probele, din boboc devine  

                Harap- Alb, apoi Împărat. 
 

Impresii despre activitate  

Participarea a însemnat entuziasm din partea elevilor și un efort din partea 

profesorului coordonator,sentimente plăcute,totuși,la început de proiect.Elevii au citit 

cu mare interes și curiozitate lucrarea aleasă și au trecut cu brio toate probele.  



 

Povestea alegerii cărţii 

 

Prezentarea cărţii (pe scurt) 

 Mara era o femeie văduvă, rămasă cu 

doi copii copii de crescut: Persida şi Trică. Ea 

strângea în fiecare zi bani pentru cei doi copii şi 

dorea ca aceştia să aibă o educaţie foarte bună. 

Naţl şi Persida au cumpărat cârciuma din 

spatele Sărăriei. Trică munceşte la Bocioaca. 

Marta şi Trică ajung să fie foarte apropiaţi. 

Persida şi Bocioaca l-au răscumpărat pe Trică 

pentru a nu fi luat la război.  

 Persida se întoarce acasă la Naţl. Peste 

câteva zile se va naşte fiul lor, iar în acea zi, 

Mara a venit să-şi vadă nepoţelul. Persida dorea 

ca Maica Aegidia să fie naşa copilului.   

Impresii despre activitate 

 

- cartea reflectă dorinţa elevilor de a cunoaşte viaţa oraşului de altădată. ; 

- deşi obiectele alese pentru a fi reprezentate sunt puţine, ele au fost făcute manual aşa 

cum credeau că era portul oamenilor ; 

- formele obiectelor confecţionate sunt sugestive 

  
MELOMANII 

 
Numele cărţii : Mara   

Autorul:  Ioan Slavici  

Şcoala Gimnazială Dărmăneşti 

Echipaj(nume şi prenume elevi): Chiriliuc Larisa Ioana 

Grigoriciuc Mădălina, Spetcu Alexandra Elena 

Profesor coordonator: Tihoniuc Nicolae 

Secţiune: Lucrări în limba română 

Grupa de vârstă: Clasa a VII-a 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: 

- hârtie colorată, carton, aţe, bucăţi de plastic, 

beţişoare din lemn. 

2. Etapele realizării: 

- pregătirea modelului; 

- cusutul decorului; 

- colorarea; 

- aranjarea hârtiei; 

- aranjarea modelelor. 

3. Dificultăţi apărute în realizare 

- gărirea modelului; 

- amenajarea obiectelor; 

- păreri despre aranjarea obiectelor pe suport. 



.... 
 

 

 

    Numele cărții: ,,Vertijia” 

    Autorul: Ioana Nicolaie 

    Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

    Echipaj: Costea Alexandra, Levițchi Anastasia, Bongiac Adelina 

    Profesor coordonator: Grad Loredana Elena 

    Secţiune, grupa de vârstă: clasele III - IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Impresii despre activitate  

 ,,Cartea a fost extraordinară. Te ține tot timpul în suspans.” 

 ,,Am trăit alături de personaje toate aventurile. Mi-ar place să semăn cu Luvia.” 

 ,, A fost greu să realizăm stâncile pe care se găseau copacii ucigași. Le-am 

realizat din șervețele umede dar acestea nu se mai uscau. Atunci mama Alexandrei a 

venit cu ideea să punem stâncile la cuptor. Aici, ea ne-a ajutat, pentru că noi nu știm 

să folosim aragazul. Dar am reușit!” 

Povestea machetei 

1. Materiale folosite 

polistiren, carton, șervețele, 

crenguțe, elemente decorative 

de pe felicitări, hârtie glace 

     2. Etapele realizării: 

- adunarea materialelor 

- realizarea dealului 

- realizarea copacilor 

     3. Dificultăți apărute în 

realizare: 

- realizarea stâncilor din 

șervețele umede care nu se 

uscau, așa ca am pus macheta 

la cuptor 

 
 

 

Povestea alegerii cărţii 

     Anastasia a citit cartea și 

ne-a recomandat-o. Ne-a 

convins să o citim când ne-a 

spus că este o poveste plină 

de aventuri ce au loc într-o 

lume a fanteziei. 

Prezentarea cărții 

     Artuerpri este amenințată 

de rău. Arbocenii trăiesc în 

pericol. Luvia, Fil și Pipăr 

sunt trei copii care își unesc 

forțele și luptă cu meduze, 

prafuri magice și copaci 

ucigași, ca să salveze lumea. 
 



 

Materiale folosite: lemn, hârtie 

glasată autocolantă, 

creponată,carioci, polistiren, vată, 

carton, scobitori, lipici, foarfece, 

acuarele, pânză și pietre. 

Etapele realizării: pictare, 

decupare și lipire. 

Dificultăți apărute în realizare: a 

pereților casei și a munților. 

 

 

 

 

 

     Povestea  alegerii cărții – Prezentarea 

cărții 

Noi am ales această carte fiindcă 

relatează o poveste frumoasă cu un final 

fericit. Nouă ne-a plăcut atitudinea 

personajului principal, Albă-ca-Zăpada, o 

fată frumoasă, harnică și foarte bună la 

suflet. 

 

Impresii despre activitate 

 A fost o activitate frumoasă, distractivă și antrenantă, prin care ne-am dezvoltat abilitățile 

practice și am experimentat cu mare drag lucrul în echipă. 

  
 
Numele cărții: Albă-ca-Zăpada 

Autorii: Frații Grimm 

Școala:Gimnazială Nr.1 Bogdănești 

Echipaj,nume și prenume elevi:Solcanu Ioan Alexandru, Sopon Diana,  

Moșneguțu Cristina 

Profesor coordonator:Hamzeu Marius 

Secțiune, grupă de vârstă:clasa a III-a,9 ani 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Povestea  machetei 

1. Materiale folosite:   

polistiren,carton,hârtie creponată, 

lipici,foarfece, acoarele, lut, lac 

2. Etapele realizării- citirea individuală 

a poveștii, efectuarea rezumatului 

,achiziționarea materialelor și 

realizarea lucrării. 

3. Dificultăți apărute în  realizare – 

Unele probleme le-am întâlnit în 

realizarea peșterei. 

 

 

 

Povestea  alegerii cărții 

Poveștile cu tot felul de ființe 

magice, tărâmuri ascunse, 

magie și prietenie nu sunt doar 

în cărți, ele există în mintea 

noastră în fiecare zi. Aceste 

întâmplări, ca și poveștile, pot 

fi uitate încetul cu încetul sau 

pot deveni amintiri. 

 

Impresii  despre activitate  

Ne-a făcut  plăcere să lucrăm  la  această  machetă, deoarece   ne-a dezvoltat creativitatea  

și imaginația,  am schimbat   păreri și impresii cu privire  la această temă, am dat dovadă de 

cooperare și competiție. 

 

  
 
Numele cărţii „Marele uriaș prietenos”  

Autorul: Roald Dahl 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești 

Echipaj: Vacariu Claudia, Băeșu Andreea, Solcanu Francesca 

Profesor coordonator: Ursuțu Nicoleta 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasa VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ECHIPA  DESCOPERITORILOR  DE COMORI 

 

 
Numele cărţii: Războiul care mi-a salvat viața  

Autorul: Kimberly Brubaker Bradley 

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Capră Andra Gabriela, Crețu Ilinca, Nastasi Elena 

Profesor coordonator: Mitric Emilia-Maria 

Secţiunea: Lucrări în limba română, clasele V-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Această activitate ni s-a părut interesantă și, în același timp, distractivă. Ne-a provocat să fim 

creativi și ne-a facilitat munca în echipă. Ne-a permis să ne dovedim atât abilitățile de lectură, cât și 

pe cele practice. 

     Pentru realizarea machetei am 

folosit polistiren, carton, folie de 

aluminiu, cutii de chibrituri, hârtie 

creponată, bandă adezivă. 

      Mai întâi, am delimitat, pe suportul 

din polistiren, două spații egale: unul 

pentru a ilustra o scenă de război și 

altul pentru casa lui Susan Smith. Am 

colorat apoi polistirenul în culorile 

corespunzătoare, iar din câteva  bucăți 

de carton am construit blocul. După ce 

l-am pictat, am construit și casa. Am 

continuat cu confecționarea avionului, 

din bandă adezivă  și a personajelor, 

din folie de aluminiu. În cele din urmă, 

a venit și rândul detaliilor, cum ar fi  

florile de la geamurile casei și de pe 

pajiște. 

     Partea cea mai dificilă a fost 
construirea casei, care ne-a ieșit abia 

la a treia încercare. 

 

    Am ales această carte, deoarece ne-a 

impresionat profund experiența de viață 

pe care o parcurge protagonista ei, într-

o perioadă întunecată din istoria 

omenirii, Al Doilea Război Mondial. 

      Ada este o fetiță de nouă ani care 

trăiește împreună cu frățiorul  și mama 

lor în Londra. Pedepsită mereu de 

mamă din cauza unei deficiențe fizice, 

Ada profită de faptul că, din pricina 

războiului, toți copiii sunt evacuați și 

fuge împreună cu fratele ei, Jamie. Ei 

ajung în casa lui Susan Smith, o femeie 

posacă, dar care îi iubește ca pe proprii 

copii. Acolo îl descoperă pe Untișor, 

căluțul lui Susan și pasiunea ei pentru 

călărit. Ea depășește toate obstacolele 

pe care viața i le-a scos în cale și 

reușește să descopere dragostea și 

fericirea într-o perioadă în care cei mai 

mulți descoperă tristețea și despărțirea. 

 



 
 

Numele cărţii: Emil și detectivii  

Autorul: Erich Kästner 

Şcoala: Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Carst Octavian, Ciornei Gabriela și Popovici Lorena 

Coordonator: Prof. Nanu Daniela Georgeta 

Secţiune, grupa de vârstă: beletristică, gimnaziu (clasa a V-a) 

 

 

 

 
 

                                                                                 

ALEGEREA CĂRȚII a fost una inspirată, deoarece astfel unul dintre clasicii literaturii germane pentru 

copii și tineret și-a dovedit din nou succesul. Erich Kästner aduce în prim plan în acest roman polițist 

pentru copii faptul că perseverența și inteligența dau roade atunci când sunt puse în slujba binelui și a 

adevărului. Elevii au fost încântați de poveste și relativ repede au luat decizia de a ilustra prin machetă 

momentul în care eroul romanului constată în gara din Berlin faptul că o importantă sursă de bani i-a 

fost sustrasă. 

 

POVESTEA MACHETEI  

 Din momentul încheierii lecturii, stabilirea secvenței ce avea să fie ilustrată, alegerea materialelor, a 

formei în care avea să se materializeze macheta, sugestiile referitoare la detaliile trebuiau neapărat 

incluse le-a aparținut în totalitate copiilor. Coordonarea echipajului s-a axat așadar în cea mai mare 

parte asupra respectării termenelor, restul atribuțiilor fiind asumate cu plăcere și surprinzătoare 

responsabilitate de către elevi.  

IMPRESII DESPRE ACTIVITATE  
Participarea a fost un succes pentru toti cei implicați. Fără îndoial că, lectura cărții este deja o 

satisfacție în sine. De asemenea copiii au conștientizat cât de importantă este o bună pregătire în orice 

demers, pentru ca munca depusă să nu fie în zadar. În plus, ei și-au dat seama că abilitățile de vorbire 

în public reprezintă un aspect pe care doresc să-l aprofundeze  și ulterior acestei experiențe, întrucât au 

recunoscut că emoțiile le-au cam da de furcă. Dezvoltarea abilităților practice și găsirea unor soluții 

inedite pentru materializarea unei idei prin machetă au constitut pentru cei implicați o provocare pe 

care și-au asumat-o și au dus-o cu succes la bun sfârșit. 



Prietenii Micului Prinț 
Numele cărţii: “Micul Prinț”  

Autorul: Antoine de Saint-Exupery 

Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Suceava 

Echipaj (nume şi prenume elevi):  

Duțuc Ema-Delia, Grețcu Lorena-Gabriela, Tunsu Larisa-Naomi 

Profesor coordonator: Maria Holotă 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasele a V-a și a VI-a 

 

 

                                        
 

 

Povestea machetei Povestea alegerii cărții 

Pentru realizarea machetei s-au utilizat 

numeroase materiale reciclabile, 

precum: lemn, plastic, cauciuc, 

plastilină, carton, metal ș.a.m.d. 

 Pentru început s-a stabilit 

opera literară ce avea să stea la baza 

realizării acestei machete, apoi după 

recitirea cărții și identificarea pasajelor 

necesare realizării fiecărei planete, s-a 

dat startul strângerii materialelor.  

 Munca a fost anevoioasă, au 

fost și certuri, pentru că fiecare avea 

propria viziune asupra Universului 

Micului Prinț, dar discutând și 

rezolvând pas cu pas fiecare obstacol 

ivit, până la urmă relația de prietenie 

dintre membrii echipajului s-a cimentat.  

S-a ales această carte, pentru că după lectura ei 

fiecare a rămas cu o învățătură, fiecare s-a gândit la rostul 

vieții oamenilor de pe această planetă. Micul Prinț este un 

personaj cu care elevii se identifică, și ei sunt curioși și 

explorează, și ei sunt uneori dezamăgiți de prieteni, și ei văd 

lumea altfel decât adulții.   

Micul Prinț trăia pe un asteroid pe care s-a decis să-l 

părăsească pentru a explora lumea. Este îndemnat în această 

călătorie chiar de floarea pe care o iubea, dar de a cărei 

vanitate a fost dezamăgit. Pământul este a șaptea planetă pe 

care ajunge, după întâlniri pe alte planete cu diverse 

personaje care ilustrează fiecare un viciu sau defect 

omenesc. 

Pe Pământ întâlnește alte personaje interesante, 

printre care un pilot, un șarpe, o vulpe și alte flori leite, cel 

puțin la înfățișare, florii lui. De la fiecare are de învățat câte 

ceva, în același fel în care și cei care vin în contact cu el și 

cu felul lui de a vedea lucrurile au ceva de învățat, începând 

cu pilotul și terminând cu noi, cititorii.  

 

 Impresii despre activitate 

 A fost o provocare pentru toată lumea, atât pentru profesor, cât și pentru elevi, chiar și 

pentru părinți. Planuri, discuții, suport financiar și moral, pentru că uneori nervii tuturor erau întinși 

la maxim. Este greu să înveți să colaborezi, să-i încurajezi pe cei mici să-și urmeze calea, să-i susții, 

să-i îndrumi. Fiecare are o personalitate puternică și ar fi vrut să-i controleze pe ceilalți, dar astfel se 

învață acceptarea, înțelegerea, socializarea. Macheta a fost un succes, pentru că efortul depus a fost 

mare și poate răsplata va fi pe măsură, dar experiența acumulată este cea mai importantă.      



 
 

Numele cărţii: 35 mai sau Konrad pornește călare spre Mările Sudului  

Autorul: Erich Kästner 

Şcoala: Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Bodnar Bianca, Foca Melania și Șagău Ioana  

Coordonator: Prof. Nanu Daniela Georgeta 

Secţiune, grupa de vârstă: beletristică, gimnaziu (clasa a V-a) 

 

                

Povestea alegerii cărţii 
Cartea aleasă aparține unui binecunscut autor de literatură pentru copii de expresie germană. A fost o 

ocazie excelentă pentru copii să exploreze și această nișă a beletristicii universale. Subiectul romanului 

„35 mai” surprinde prin ingeniozitate și prin bogăția imaginilor. Eroii sunt Konrad și unchiul 

Ringelhuth; ei îl întâlnesc pe calul vorbitor Negro Caballo într-o zi de 35 mai. Cum Konrad are de 

scris o compunere despre Mările Sudului, cei trei intră în dulapul din holul unchiului și, odată ajunși 

pe partea cealaltă, începe o aventură pe cinste.  

 Povestea machetei 
Evident că după lecturarea cărții, momentul esențial a fost decizia referitoare la secvența ce avea să fie 

reprezentată prin intermediul machetei. Însă relativ repede membrii echipei s-au pus de acord că 

momentul în care calul Negro Caballo s-a urcat la balcon și a ronțăit toate florile din ghiveciul aflat 

acolo merită adus în prim plan. În realizarea machetei au fost folosite așa cum prevedea regulamentul, 

în cea mai mare parte materiale reciclabile (carton, plastic, hârtie colorată) sau naturale (piatră, 

bețișoare de lemn), dar și plastilină, material textil sau lipici. Ingredientele secrete au fost însă 

răbdarea, migala și îndemânarea copiilor din echipă.  

Dificultăţi apărute în realizare 
O problemă ce a necesitat o soluționare rapidă a fost stabilirea responsabilităților în echipă și 

sincronizarea programului pentru asamblare. Dar acest aspect nu a constituit nicidecum o piedică 

serioasă, întrucât membrii echipei au înțeles că, doar printr-o bună colaborare, rezultatul va fi pe 

măsura așteptărilor.  

Impresii despre activitate  
În urma desfășurării etapei pe școală, am reflectat împreuna cu membrii echiei asupra avantajelor și 

învățăturilor trase din participarea la această competitie. Câștigul cel mai valoros, pe lângă citirea 

cărții, a fost consolidarea relațiilor cu colegii de echipă, îmbunătățirea gestionării timpului, acceptarea 

unei opinii divergente și găsirea unei soluții de compromis. Implicarea lor i-a făcut curioși și totodată 

i-a motivat și pe ceilalți colegi să participe la edițiile viitoare ale concursului. 



 
 
  Numele cărţii: „Castelul din pod”  

  Autorul: Elizabeth Winthrop 

  Şcoala: Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

  Echipaj: Galan Maria, Vicol Iulia, Dumitrași Evelina 

  Profesor coordonator: Movilă Lăcrămioara 

  Secţiune, grupă de vârstă: lucrări în limba  română, clasele III-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate 

Ideea de a realiza o machetă în care să redăm conținutul unei cărți citite ni s-a părut deosebit de 

interesantă, dar și de provocatoare pentru că, lucrând în echipă, a trebuit mai întâi să hotărâm 

împreună ce moment al poveștii să realizăm, apoi ce materiale să folosim și, nu în ultimul rând, să 

ne împărțim sarcinile de lucru. Ne-a plăcut mult că învățătoarea ne-a lăsat pe noi să luăm toate 

deciziile, dar ne-a oferit sfaturi și ajutor de câte ori am avut nevoie. În săptămânile în care am lucrat 

macheta, colegii de clasă ne-au susținut, ne-au apreciat munca, dar ne-au privit oarecum și cu 

invidie, căci le părea rău că nu s-au înscris și ei în acest concurs. 

Povestea machetei 

1. Materiale folosite: 

polistiren, hârtie creponată, carton alb, coli A4 

de hârtie albă, cutie de carton, suluri de carton 

(hârtie igienică), culori acrilice, pietricele albe, 

pistol de lipit; 

2. Etapele realizării: 

Pe coala de polistiren am lipit hârtie creponată 

verde. Castelul, realizat dintr-o cutie mare de 

carton de la încălțăminte, l-am colorat, i-am 

lipit turnurile, apoi l-am lipit pe suport. Prin 

fața castelului trece un râu realizat din hârtie 

creponată albastră, pe ale cărui maluri sunt 

lipite pietricele albe. La intrarea în castel, am 

construit, din carton un pod mobil. În livada 

din fața castelului se află personajele. 

3. Dificultăţi apărute în realizare: 

Am întâmpinat dificultăți doar în lucrul cu 

pistolul de lipit (cu silicon) pentru că ne-am 

dorit ca lipiturile să nu se vadă. 

 

Povestea alegerii cărţii 

De la începutul clasei a III-a facem parte din 

„Clubul de lectură” al clasei; aici am citit 

pentru prima oară această carte. Când 

învățătoarea ne-a prezentat concursul „CDIdei 

în cărți” am știut imediat ce carte vom prezenta. 

Prezentarea cărţii 

Un băiat, William, a venit dezamăgit de la 

școală deoarece nu putea face noul salt de la 

gimnastică. Imediat, doamna Phillips, bona lui, 

i-a spus că se va întoarce la Londra, la familia 

ei. Cum nu voia ca ea să plece, William i-a 

ascuns o broșă și o fotografie. Bona i-a dăruit 

drept cadou de despărțire un castel în care 

locuia un cavaler. Băiatul a dus castelul în 

podul casei și, într-o zi, punând mâinile pe el, 

acesta prinse viață. Când a venit ziua în care 

doamna Phillips trebuia să plece, băiatul luă 

amuleta cavalerului, o micșoră pe bonă, se 

micșoră și pe el însuși și intrară în castel.  



 
 
  Numele cărţii: „Curiosul caz al lui Origami Yoda”  

  Autorul: Tom Angleberger 

  Şcoala: Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”  Rădăuți 

  Echipaj: Nicolaică Irina-Teodora, Daniliuc Eduard-Ionuț, Prelipcean Matei 

  Profesor coordonator: Movilă Lăcrămioara 

  Secţiune, grupă de vârstă: lucrări în limba  română, clasele III-IV 

 

 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii despre activitate 

Deși am știut de la început ce trebuie să facem și cam cum ar trebui să arate macheta, a fost destul 

de greu să o realizăm pentru că ne-am dorit ca materialele ajutătoare (scobitori, plastilină, bandă de 

lipit) să nu se vadă. Au fost câteva săptămâni de muncă destul de grea, dar ne-a plăcut să lucrăm în 

echipă. 

 

 

Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: 

cutie de carton (de la încălțăminte), cutii de 

chibrituri, scobitori, plasatilină, coli de carton 

și de hârtie albe, bandă de lipit, acuarele, 

creioane colorate; 

2. Etapele realizării: 

În interiorul cutiei de pantofi am realizat 

parterul și două etaje ale Școlii Mc Quarrie, în 

secțiune. La etaje am redat săli de clasă cu 

bănci și scaune, iar la parter sala în care a avut 

loc „Seara Distracției în Spațiu”. 

 

Povestea alegerii cărţii 

La „Clubul de lectură” al clasei am citit cartea 

pentru prima oară, la începutul anului școlar. 

Deși multor colegi le-a plăcut cartea, doar noi 

trei ne-am dat seama cum putem realiza 

macheta. 

Prezentarea cărţii 

Un băiețel pe nume Dwight, de la Școala 

Generală Mc Quarrie, are tot felul de curiozități, 

cum ar fi dacă Origami Yoda există. Băiatul știe 

foarte bine să facă păpușa de hârtie și o are 

mereu cu el. Origami Yoda poate prezice 

viitorul, iar toți copiii din școală îl întreabă tot 

felul de lucruri. Răspunsurile lui Yoda chiar 

funcționează și sunt adevărate, chiar dacă el stă 

mereu pe degetele lui Dwight și are și vocea lui. 

La „Seara Distracției în Spațiu”, Tom, un băiat 

din clasa a VI-a, îl întreabă pe Origami Yoda 

cum să o invite la dans pe fata de care îi place. 

Păpușa îi răspunde, iar soluția dată chiar 

funcționează. 



                        Echipa „Legendarii” 

 

 
Numele cărţii: „Legendele Olimpului. Prometeu”  

Autorul: Alexandru Mitru 

Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi 

Echipaj(nume şi prenume elevi): Guşu Alexia Georgiana, Huţuleac 

Denisa Sorina, Iftinchi Emilia Adriana 

Profesor coordonator: Tanase Luisa Georgiana 

Secţiune, grupa de vârstă: Istorie, cl. a V-a 

 

           

 
 

                                                                          

 

 

Impresii despre activitate  

 

A fost o activitate frumoasă, interesantă, în care elevii au lucrat cu plăcere şi 

entuziasm, demonstrând multă imaginaţie şi creativitate. 

            Povestea machetei                                                                  

 

1.Materiale folosite: polistiren, 

sticlă din plastic, şerveţele, 

ziare, coli hartie, aracet, 

acuarele, bolduri, scobitori  

                                     

2.Etapele realizării: crearea 

stâncii, focului, personajului; 

asamblarea lor pe polistiren.  

                                                        

3.Elevii nu au întâmpinat 

dificultăţi 

                     

        Prezentarea cărţii                                                       

 

      Din porunca lui Zeus, 

Prometeu este dus pe o 

stâncă aspră în Caucaz şi pus 

în lanţuri grele. Zeus trimite 

un vultur, care cu ciocul său 

încovoiat îi smulge carnea.  

Prometeu îndură toate 

chinurile, fiind mulțumit de 

faptul că oamenii se bucură 

de binefacerile focului, zi de 

zi.                                                                                                                       



                        Povestea cărții 

          

 

             Noi am ales această carte 

deoarece  toţi o aveam în biblioteca 

personală. 

Ne-a plăcut prezentarea realizată de 

autor şi îmbinarea realului cu 

fantasticul. 

Personajele sunt  mereu în mişcare 

şi pline de viaţă. 

                                                 

           Noi credem despre această activitate că este una complet nouă și  interesantă deoarece a trebuit 

să lucrăm în echipă,o machetă ce prezintă un aspect dintr-o carte citită de fiecare . A trebuit să cădem de 

acord privind modul de realizare şi aspectul produsului finit. 

  
                   

 
Numele cărţii HARRY POTTER  

Autoru J.K. ROWLING 

Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava 

Echipaj.:Ionel Diana, Onciu Matei, Ciobanu Agnes. 

Profesor coordonator:Anca Căldăruș 

Secţiune, grupa de vârstă- 10/11 ani 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei 

                                        

Materiale folosite în realizare 

- hârtie creponată , hârtie  

colorată , lipici , 

scârț și decorațiuni 

2. Etapele realizării 

Am început cu alegerea planului  

de realizare, pe el, montând  

castelul,  şi elementele specifice  

informaţiilor din carte. 

Macheta prezintă locul  

desfăşurării evenimentelor. 

Am întâmpinat dificultăţi în  

momentul alegerii materialelor 

şi la lipirea lor. 

 



Povestea alegerii cartii: elevii au citit 

cartea ca si lectura suplimentara si au 

fost impresionati de lumea imaginata 

de autor in ea si de aventurile  

personajelor. 

Descrierea cartii: romaul prezinta 

calatoria unui grup de cetateni britanici 

in cautarea capitanului Grant despre 

care afla ca e naufragiat pe o insula 

pustie dintr-un mesaj intr-o sticla gasita 

in burta unui peste. 

Impresii despre activitate: 

Elevii , în primul rând au recitit sau citit unii dintre ei romanul și s-au simțit foarte bine lucrând 

împreună la realizarea machetei. Au aflat lucruri noi și inedite despre autor și despre opera lui și și-au 

manifestat spiritul creativ. Sunt foarte mândrii de rezultatul muncii lor. 

  
                   

 
Numele cărţii:”Copiii capitanului Grant”  

Autorul: Jules Verne 

Şcoala Ginaziala Fratautii -Vechi 

Echipaj „Cutezatorii” format din Covasa Sabina Alina,  

Cenovschi David Ionel si Halip Ligia Simina 

Profesor coordonator: Moisuc Mara 

Secţiune, grupa de vârstă: clasa a VII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei                                                                   

 

Materiale folosite : hartie,lemn, 

nisip, plastelina, polistiren, culori                                                  

Etapele realizării: primada data  

am facut barca si marea, parea  

golas asa ca am facut si insula .                                                     

Dificultăţi apărute în realizare:  

construirea barcii si a oamenilor. 

  

 

 

 

 

 

  



Povestea machetei: 

1. Materiale 

folosite:plastelina,vata,adezivi, 

vopsea,crengi de 

copaci,polistiren. 

2. Etapele realizarii:muntele a 

fost realizat din polistiren pe 

care l-am vopsit,drumul e 

realizat din vata, oamenii din 

plastelina iar copacii din 

crengute. 

3. Dificultati in realizare: am 

intampinat dificultati in 

realizarea cailor si oamenilor. 

Povestea alegerii cartii: 

Elevii au primit romanul drept lectura 

suplimentara si au fost impresionati de 

firul narativ si de personaje. 

Descrierea cartii: 

Romanul prezinta calatoria unei femei 

simple de la tara in cautarea sotului 

care nu a mai ajuns acasa dupa 

calatoria pe care a facut-o la Dorna 

pentru a cumpara oi.In calatoria ei, 

femeia descopera osemintele sotului 

ucis dar si pe ucigasii acestuia datorita 

inteligentei native pe care o poseda. 

Impresii despre activitate: 

Elevii, in primul rand au recitit sau citit unii dintre ei romanul si s-au simtit foarte bine lucrand 

impreuna la realizarea machetei.Au aflat lucruri noi si inedite despre autor si despre opera lui si si-au 

manifestat spiritul creativ.Sunt foarte mandrii de rezultatul muncii lor. 

 

                  
 
Numele cărţii:”Baltagul”  

Autorul: Mihail Sadoveanu 

Şcoala Ginaziala Fratautii -Vechi 

Echipaj „Detectivii” format din Tirnovschi Manuela Adela, 

Mazureac Ligia Ramina si Panciuc Andrei Gabriel 

Profesor coordonator: Moisuc Mara 

Secţiune, grupa de vârstă: clasa a VII-a 

      

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povestea machetei: 

1. Materiale 

folosite:plastelina,vata,adezivi, 

vopsea,crengi de 

copaci,polistiren. 

2. Etapele realizarii:muntele a 

fost realizat din polistiren 

acoperit de vata, oamenii din 

plastelina iar copacii din 

crengute, castelul din carton si 

lemn. 

3. Dificultati in realizare: am 

intampinat dificultati in 

realizarea turnurilor si a lui 

Dracula. 

Povestea alegerii cartii: 

Elevii au primit romanul drept lectura 

suplimentara si au fost impresionati de 

firul narativ si de personaje. 

Descrierea cartii: 

Romanul prezinta aventura unui avocat 

londonez chemat in Transilvania ca sa 

intermedieze achizitionarea unei 

proprietati.Acolo descopera ca 

angajatorul lui este un vampir, 

nemuritor si insetat de sange de 

om.Dupa multe peripetii reusesc sa 

omoare creatura. 

Impresii despre activitate: 

Elevii , in primul rand au recitit sau citit unii dintre ei romanul si s-au simtit foarte bine lucrand 

impreuna la realizarea machetei.Au aflat lucruri noi si inedite despre autor si despre opera lui si si-au 

manifestat spiritul creativ.Sunt foarte mandrii de rezultatul muncii lor. 

 

  
                   

 
Numele cărţii:”Dracula”  

Autorul: Bram Stoker 

Şcoala Ginaziala Fratautii -Vechi 

Echipaj „Neinfricatii” formata din Irimiciuc Denisa Alexandra, 

Cazac Gessica si Cocos Adrian Filip  

Profesor coordonator: Moisuc Mara 

Secţiune, grupa de vârstă: clasa a VII-a 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MC3 (MC la puterea a treia) 
                   
 
       Numele cărţii Copiii de făină  
       Autorul Anne Fine 
       Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 
       Echipaj: Vlad Iulian Petru, Covalciuc Alesia Cristiana, Marcan Mara Teoana 
       Profesor coordonator Palaghianu Lavinia Ocsana 
       Secţiune, grupa de vârstă – lucrări în limba română, clasa a III-a 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Impresii despre activitate: Incitant a fost să realizăm ceea ce ne-am imaginat la citirea cărții. 

Povestea machetei:  
1.Materiale folosite: făină, 
ciorap alb pe post de săculeț, 
cariocă, material roz, foarfecă, 
ață, ac. 
2.Etapele realizării: s-a umplut 
un ciorap cu făină albă, s-a cusut 
capătul, s-a modelat păpușa, s-a 
îmbrăcat în material roz care a 
fost croit și cusut, s-a desenat 
fața copilului de făină.  
3.Dificultăți apărute în realizare: 
modelarea făinii prin ciorap a 
fost destul de anevoioasă 

 Povestea alegerii cărții 
              În cadrul proiectului ”Sete de 
carte” derulat la clasă, fiecare elev a 
scris pe o copertă confecționată titlul 
celei mai recente cărți citite. Doamna 
învățătoare a scris numele acestei cărți, 
ceea ce a atras atenția mai multor copii 
ce au achiziționat-o și au citit-o.  
Prezentarea cărții pe scurt: 
         Clasa a X-a C, sub îndrumarea domnului 
diriginte Cartright, are doar copii cu probleme la 
învăţătură. Cu toate acestea, domnul diriginte 
încearcă să-i ţină în frâu, înscriindu-i la Târgul 
de Ştiinţă unde au de pregătit Copiii de făină (de 
aici şi titlul operei de faţă).  
         Timp de douăzeci şi una de zile, elevii 
trebuiau să-şi asume rolul de „părinte” în 
îngrijirea copilului de făină (un sac plin de 
făină). Odată cu îngrijirea copiilor de făină, 
Simon Martin, un elev problemă, a început să-şi 
pună diferite întrebări despre trecutul său. 
Finalul operei de faţă este unul spumos. Simon 
având în posesia sa sacul în care erau toţi sacii 
cu făină s-a bucurat puţin de această ipostază, 
creând  nori şi furtuni de făină. 



  
 

 
Numele cărţii:      Zootropolis  

Autorul:   Jared Bush 

Şcoala:  Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

Echipaj(nume şi prenume elevi): Ştefan Adelina, Novac Diana-Dumitriţa, 

Vatamanu Diana. 

Profesor coordonator : Bolocan Oana Claudia 

Secţiune, grupa de vârstă : Lucrare în limba română, clasele VII - VIII 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Povestea machetei     

           

1. Materiale folosite   

-  Am folosit materiale reciclabile                                        

2. Etapele realizării      

-  Am costruit macheta in trei  

săptămâni.                  
3. Dificultăţi apărute în realizare 

- Nu am întâmpinat dificultăţi              

  
 Povestea alegerii cărţii: Frecventând           

biblioteca şcolară destul de des, 

aflându-ne la o activitate cu un schimb 

de experienţă cu cei mici de grădiniţă, 

cum Judy şi Nick au fost vedetele 

activităţii ni s-a părut misterioase  

aceste doua personaje şi ne-au făcut 

curioase să le citim povestea! 

 Prezentarea cărţii (pe scurt):  
Judy Hop, iepuraşul poliţist din 

Zootropolis, preia un caz important, în 

care va face echipă cu vulpoiul Nick 

Wilde.Cei doi reuşesc să dezlege 

misterul maniferelor dispărute,pentru a 

readuce liniştea în oraşul unde „oricine 

poate fi orice”!  
 

Impresii despre activitate  
     Din punctul nostru de vedere această activitate se pare a fi o experienţă de neuitat. Ideea 

creării unor machete, compuneri, aventuri, şi aflându-ne în competiţie cu alţi elevi din alte 

şcoli, judeţe a stârnit spiritul competitiv din noi,din fiecare. Cu această ocazie vom cunoaşte 

oameni noi, copii cu  talente deosebite şi nu numai. Întâlnirea cu cei talentaţi va avea pe 

viitor ca rezultat, copii cu aspiraţii şi  ambitii mult mai puternice şi înalte, care ne fac fără să 

ne dăm seama proprii noştri admiratori, realizăm că fiecare copil este talentat  în felul lui. 



Echipa:   ,,Călători prin lume. Oameni de poveste” 
Numele cărții:    Maitreyi 

Autorul:   Mircea Eliade 

Școala Gimnazială nr.1 Suceava 

Echipaj: Ionescu Bianca, Rusu Iulia, Andoni Tudor 

Profesor coordonator: Căşuneanu Luminița 

Secţiune, grupa de vârstă: 14 ani                                                               

 

    

 

 

            Foto echipaj Foto machetă 

  Povestea machetei 

1.    Materialele folosite la realizarea machetei sunt materiale reciclabile, conform cerinței din  

metodologia de concurs: carton, hartie, ziare, sticlă, polistiren, sfoară, lemn. 
 

2.    Etapele realizării machetei: cu mâinile noastre dibace, dintr-o planșă de polistiren si câteva tuburi de 

culoare albastră am realizat, iată, ,,Oceanul Indian”. Pentru a continua povestea, am decupat din acelaşi 

material  un petec de pământ care vrea să fie chiar o insulă în mijlocul oceanului. Pentru a da viaţă insulei, 

am realizat nişte copăcei  folosind astfel sticle de mărimi diferite, pe care le-am vopsit cu tempera de culoare 

maro, redând astfel culoarea trunchiului de copac. Apoi, am confecţionat crengile copacului din carton 

duplex, pe care le-am colorat, de asemenea, în maro. Din hartie colorată şi din hartie de ziar, am realizat 

frunzele copacului. Pe frunză am scris cuvinte reprezentative din cartea citită (Maitreyi). Pe oceanul 

confecționat din polistiren, am așezat niște bărcuţe confecţionate din hartie de ziar, care, prin mesajul  de pe 

stegulețele ancorate, duc povestea iubirii lui Maitreyi în toată lumea şi fac   cunoscută viaţa si opera 

scriitorului Mircea Eliade. In mijlocul insulei, regina cărtilor lui Eliade ,,Maitreyi” stă de veghe şi îşi aşteaptă 

cititorii. 
 

3.  Dificultăți apărute în realizare 
  La început nu știam cum va arăta macheta noastră. Pe măsură ce înaintăm în țesătura textului și după 

îndelungi reflecții și multe încercări, am găsit soluția. Ne-am străduit să modelăm cartonul, polistirenul, 

sticla, hârtia, ziarul și să conturăm cele mai frumoase forme în cele mai rafinate culori. 
     

4. Povestea alegerii cărții  
     Am ales această minunată carte motivaţi fiind în primul rând de cunoaşterea operei lui Mircea 

Eliade.   

     Așa cum spunea Constantin Noica, ,,Singura bucurie, în așteptarea celei ce vine dinăuntru este 

călătoria prin lumea cărților“. Pornind de la această aserțiune, noi, echipa ,,Călători prin lume”, olimpici find 

și  având o experiență vastă de lectură, am ales această carte, deoarece am descoperit în trupul firav al 

cuvintelor sale sensul primordial al existenței. 
 Cititorul experimentat din noi a fost ca o identitate capabilă să înțeleagă enigmele cuprinse în țesătura fină a 

textului epic. 
     Cartea aceasta a fost ca o ființă, ca o revelație a lumii care, transgrescând culturi diferite, ne-a purtat 

prin sfera timpului și ne-a spus să o așezăm lângă sufletul nostru. 
  



  
                 PUȘTOAICELE GENIALE 

 

Numele cărţii Jack și vrejul de fasole  

Autorul Josep Jacobs 

Şcoala Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Dumbrăveni, Suceava 

Echipaj(nume şi prenume elevi) Hrițcu Elisa, Moroșan Denisa,  

Ștefan Andrada 

Profesor coordonator Popovici Andreea 

Secţiune, grupa de vârstă clasa a VI-a, 13 ani 

 

 

Foto echipaj și proiect: 

 

 
                                                  

Povestea machetei                                                                   

1. Materiale folosite: polistiren, lipici, acuarele, vată, scobitori, plastilină, carton.                                                       

2. Etapele realizării:  

 1. Tăierea polistirenului în două părți egale pentru a construi solul și cerul.  

 2. Realizarea personajelor, vrejului și casei, toate din polistiren.  

 3. Pictarea elementelor  

 4. Ansamblarea gardului și casei.  

 5. Construirea norilor din vată și vrejului care trece prin nori. 

                                                

3. Dificultăţi apărute în realizare: tăierea polistirenului pentru a realiza personajele, 

construirea norilor din vată, ansamblarea casei. 

                      

Povestea alegerii cărţii 

 Am ales să citim opera literară Jack și vrejul de fasole, de Joseph Jacobs, deoarece este 

foarte interesantă, atrăgătoare. Am apreciat personajul principal- Jack, cel care dă dovadă, în 

final, de respect și compasiune față de celelalte personaje. 

  

 

Impresii despre activitate 

 Am fost foarte încântate de această activitate, a fost foarte interesant să concepem acest 

proiect pornind de la un text atât de ofertant. Ne-au venit fel de fel de idei până am ajuns la 

proiectul final. Este o idee foarte bună să citești și să încerci să concepi elementele regăsite. 

 

 



  
                 All for one 

 
Numele cărţii Razboiul care mi-a salvat viața  

Autorul Kimberly Brubaker Bradley 

Şcoala Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Dumbrăveni, Suceava 

Echipaj(nume şi prenume elevi) Biciușcă Alexandra, Cîmpanu Maria,  

Grădinaru Bianca 

Profesor coordonator Apetrei Mihaela 

Secţiune, grupa de vârstă clasa a VII-a, 14 ani 

 

 

Foto proiect si echipaj 

 
 

                    Povestea machetei                                                                   

1. Materiale folosite: polistiren, lipici, acuarele, vată, scobitori, plastilină, carton, 

crengute de brad                                                    

2. Etapele realizării:  

 1. Tăierea polistirenului  

2. Realizarea casei si a copacilor din plastilina si bucati de crengute de brad 

 3. Pictarea elementelor  

 

                                                

3. Dificultăţi apărute în realizare: Nu am intampinat. 

                      

Povestea alegerii cărţii 

 Am ales să citim opera literară Razboiul care mi-a salvat viața, datorită pronfunzimii 

temei pe care o tratează. 

 

 



 

 

Numele cărţii: Harry Potter si Talismanele Mortii 

Autorul: J. K. Rowling 

Şcoala: Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava 

Echipaj: Matei Teodora Elena, Afanasov Andra Ioana, Iavorenciuc Ştefan 

Profesor coordonator: Prof. Paşcan Loredana 

Secţiune, grupă de vârstă:  Limbi. Lingvistică. Literatura, clasa a V-a 
 

 

 

Povestea machetei: 

1. Materiale folosite: 

Castelul Hogwarts e o machetă realizată 

din placaj, poliester, lemn, carton, hârtie 

autocolantă, piese de Lego, sârmă, 

sârmă pluşată, plastic, lipici, silicon; a 

fost pictata cu acuarele şi decorată cu 

miniaturi din Lego, din hârtie colorată şi 

carton. 

 

2. Etapele realizării: 

- alegerea cărţii; 

- stabilirea celui mai important capitol şi 

a momentului culminant; 

- brainstorming şi notarea celor mai 

bune idei; 

- procurarea materialelor; 

- întâlniri repetate pentru crearea şi 

asamblarea machetei; 

- vopsirea tuturor elementelor; 

- montarea detaliilor şi finisarea lucrării. 

 

3. Dificultăţi apărute în realizare: 

- epuizarea ideilor;  

- mici conflicte generate de lipsa de timp 

sau organizare. 
 

 

Povestea alegerii cărţii: Lucrarea este a 

şaptea din seria de 8 volume „Harry 

Potter”, de J.K Rowling . Toţi trei suntem 

pasionaţi de această colecţie şi ne-a plăcut 

tuturor confruntarea finală, pe viaţă şi pe 

moarte, dintre eroul Harry Potter şi 

Lordul Voldemort. 

 

 

Prezentarea cărţii: Harry Potter urcă în 

atașul motocicletei lui Hagrid și pornește 

alături de uriaș spre cer. Știe că Lord 

Voldemort și Mortivorii sunt pe urmele 

lor, nu prea departe. E ruptă vraja de 

protecție care l-a apărat până de curând, 

însă el nu se poate ascunde la nesfârșit. 

Toți cei iubiți de Harry sunt înspăimântați 

de Lordul Întunecat, iar pentru a-l opri 

Harry e silit să găsească și să distrugă 

Horcruxurile rămase. Bătălia cea de pe 

urmă stă să înceapă la Hogwarts, iar 

Harry trebuie să reziste și să-și înfrunte 

dușmanul. 

 

 

Impresii despre activitate: Pregătirea pentru participarea la Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi” 

ni s-a părut interesantă şi educativă. Am ales uşor cartea deoarece noi suntem buni prieteni şi eram cu 

toţii pasionaţi de seria „Harry Potter”. Schimbul de idei, dezbaterile apărute şi munca în echipă la 

crearea machetei ne-a unit şi mai mult!  

 

 





Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: 

- hârtie colorată, carton, lipici, capse, beţişoare din 

lemn. 

2. Etapele realizării: 

- pregătirea suportului din carton; 

- confecţionarea grupului de obiecte; 

- colorarea; 

- desenele. 

- lipirea ansamblului. 

3. Dificultăţi apărute în realizare 

- îndoirea filelor; 

- cartonul se lipeşte mai greu; 

- aranjarea în machetă a obiectelor confecţionte. 

 

Impresii despre activitate 

 

- conţinutul cărţii este vast şi pentru 

alegerea cadrului a fost necesară o 

documentare aprofundată; 

- elevii au participat la în egală măsură la 

construirea obiectelor; 

- aranjarea obiectelor surprinde 

contrastul dintre Gulliver şi locuitorii 

din Liliput. 

 

  
NEMURITORII 

 
Numele cărţii: Călătoriile lui Gulliver 

Autorul: Jonathan  Swift 

Şcoala Gimnazială Dărmăneşti 

Echipaj(nume şi prenume elevi):Macoveiciuc Andreea Roberta, 

Velniciuc Ana Maria, Velniciuc Nicoleta Alexandra 

Profesor coordonator: Tihoniuc Nicolae 

Secţiune: Lucrări în limba română 

Grupa de vârstă: Clasa a VIII-a 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea alegerii cărţii 

 
Prezentarea cărţii (pe scurt) 

  Este un roman format din patru părţi: I. 

Călătorie în Liliput, II. Călătorie în Brobdingnag, 

III. Călătorie în Laputa, Balnibari ...., IV. Călătorie 

în ţara cailor. 

 I. Gulliver naufragiază şi se trezeşte în 

Liliput. Este legat cu fire subţiri şi tari. Acesta este 

hrănit. Este numit Omul- Munte. Îi sunt cusute 

laolaltă 150 de saltele. Este amintitt de războiul cu 

Blefuscu. În interior, existau lupte. Gulliver află că 

începuse un război care ţinea de 36 de ani şi se 

pregătea un nou atac. 

 II. În ţara uriaşilor din Brobdingnag, 

Gulliver întâlneşte locuitori înalţi, circa 22 m. Pe 

rege îl indignează ideea de a introduce praful de 

puşcă, puştile şi tunurile. 

 III. Locuitorii din Laputa- aroganţi şi 

savanţi închipuiţi nu trăiesc pe pământ, ci pe o 

insulă zburătoare. Învăţaţii de acolo se ocupă cu 

lucruri inutile. Şi absurde, de exemplu: extragerea 

razelor de soare din castraveţi. 

 IV. Gulliver ajunge pe o insulă ai cărei 

locuitori se împart în două categorii: o parte 

alcătuită din houyhnhnms, cai învăţaţi cu raţiune şi 

având capacitatea vorbirii şi cealaltă parte, fiiinţe 

asemeni oamenilor, însă primitivi şi brutali. 

 La finalul cărţii, Gulliver se întoarce în 

Anglia, dar nimeni nu-i crede poveştile. I se face un 

proces şi este salvat de un miel din Liliput. 

 



Povestea machetei 

 

1. Materiale folosite: 

- polistiren extrundat, carton, lipici,  sfoară, carioci. 

2. Etapele realizării: 

- aşezarea obiectelor pe suportul de polistiren; 

- confecţionarea decorului; 

- desenarea contururilor; 

- aranjarea hârtiei; 

- fixarea cu lipici a obiectelor confecţionate; 

- aşezarea ghemelor de hârtie simbolizând bulgări 

de zăpadă. 

3. Dificultăţi apărute în realizare 

- găsirea locului potrivit pentru fiecare obiect; 

- lipiciul nu a lipit peste tot; 

- marginile colorate mai întind culoarea; 

- păreri despre aranjarea obiectelor pe suport. 

 

Povestea alegerii cărţii 

 

Prezentarea cărţii (pe scurt) 

 În text, este prezentată povestea  

unui pui de lup găsit de către indieni.  

Indienii îl vând la un om dintr-un oraş 

apropiat. Acolo, el este pus de stăpânul 

său să lupte cu alţi câini şi astfel de pe 

urma lui, acesta câştigă mulţi bani. 

După mai multe zile, Colţ Alb oboseşte 

şi este învins de un buldog. La un 

moment dat, unui om i se face milă de 

Colţ Alb şi opreşte lupta. Îl ia pe Colţ 

Alb şi pleacă acasă cu acesta.  

 După mai multe luni, stăpânul 

de drept al lui Colţ Alb sparge casa 

acestuia şi vrea să-i fure câinele. El 

ajunge la poliţie până la urmă. Colţ Alb 

rămâne la omul care l-a salvat. 

  
                              SIMPATICII 

 
Numele cărţii: Colţ Alb  

Autorul: Jack London  

Şcoala Gimnazială Dărmăneşti 

Echipaj(nume şi prenume elevi):Baciu Anna Maria 

Ghivnici Sebastian, Slusariuc Cosmin Mitruţ 

Profesor coordonator: Tihoniuc Nicolae 

Secţiune: Lucrări în limba română  

Grupa de vârstă: Clasa a VIII-a 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
Numele cărţii: MICUL FARAON ȘI SCARABEUL DE AUR  

Autorul: Tosca Menten 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava 

Echipaj: Croitor Nadia, Pintilie Maria, Trușcan Vlad 

Profesor coordonator: Pintilie Liliana 

Secţiune, grupa de vârstă: machete, 9 – 10 ani 

 

 

 

 

          

                                                                                 

 

                           

 

Povestea alegerii cărții 

 Printre recomandările de lectură primite în clasa a III-a a fost și cartea Micul faraon și 

scarabeul de aur, ce a devenit preferata colegilor noștri. 

 Cartea Micul faraon și scarabeul de aur, scrisă de Tosca Menten prezintă prietenia dintre 

Goos, un copil în vârstă de 10 ani și mumia trezită la viață a unui băiețel din Egiptul Antic. 

               Personajele principale sunt: Dummie, Goos Guts – prietenul lui Dummie, Klaas Guts -  

tatăl lui Goos, Domnul Krabbel – profesorul, Domnișoara Friek – directoarea școlii. Cartea este 

plină de aventuri incredibile și momente amuzante ce țin cu sufletul la gură pe tot parcursul lecturii. 

              Putem spune că dintre toate cărțile citite, cartea Micul faraon și scarabeul de aur este 

cartea noastră preferată și vă invităm cu drag să o citiți și voi. 

 

 

Povestea machetei                                                                   

 

1. Materiale folosite: polistiren, culori acrilice,griș, aracet,                                                         

2. Etapele realizării:   

 Desenarea fațadelor muzeului pe polistiren 

 Decuparea fațadelor 

 Pictare  

 Asamblare 

 Decorare 

 Adăugarea personajelor, mașinii, arborilor  

3. Dificultăţi apărute în realizare: 

A fost nevoie ajutorul părinților la asamblarea machetei. 

  

 

Impresii despre activitate  

 

Ne-a plăcut să lucrăm împreună și am repeta o astfel de activitate. 



 

  

                   

 
Numele cărţii: „Soldățelul de plumb”  

Autorul: Hans Christian Andersen 

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Cohal Teodora, Murin Miriam, Popescu Maia-Ștefania 

Profesor coordonator: Șerban Camelia-Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasele III - IV 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei                                                                          Povestea alegerii cărţii 

 Am optat pentru această carte pentru 

1. Materiale folosite: suport din                                                  că am fost vrăjite de zbuciumata exis-  

 lemn, cutie de plastic, hârtie creponată, tență a soldățelului de plumb. 

un bețișor, carton, plastilină cu uscare 

rapidă, scoici, tempera,silicon, polistiren.                                                        Prezentarea cărţii  

2. Etapele realizării: decuparea                                                      Cartea prezintă povestea magică a  

cartonului, fixarea acestuia pe suport,  unui soldățel de plumb, care avea un pi- 

 modelarea personajelor, realizarea  cior mai scurt și care era îndrăgostit de o 

bărcii, realizarea caselor și a obiectelor  frumoasă balerină, la care nu putea să  

din decor, asamblarea machetei.                                                       ajungă. Sustras din mediul său prietenos   

3. Dificultăţi apărute în  realizare:                                             și familiar, soldățelul înfruntă multe 

modelarea și fixarea personajelor,  primejdii și, după un lung șir de peripe- 

realizarea caselor și obiectelor din decor. ții, ajunge din nou acasă. 

  

 

Impresii despre activitate  

Activitatea a costituit o provocare incitantă pentru noi, dar și dificilă, pentru că, în anumite etape 

de realizare a machetei, am mai întâmpinat și unele dificultăți. Am reușit, în cele din urmă, să le 

depășim împreună, datorită muncii în echipă, împărțindu-ne responsabilitățile în funcție de aptitudinile 

și talentul fiecăreia dintre noi. Suntem foarte fericite că am reușit să ducem macheta la bun sfârșit. 



  

 
Numele cărţii: „Fata care a băut luna”  

Autorul: Kelly Barnhill 

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Echipaj: Cârdei Catinca-Ioana, Popescu Ana, Popovici Miruna-Alma 

Profesor coordonator: Șerban Camelia-Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrări în limba română, clasele III - IV 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei                                                                         Povestea alegerii cărţii 

 

1. Materiale folosite: polistiren ex-                                                  Am ales această carte întrucât ne-a 

pandat, carton colorat, hârtie creponată,                                        impresionat legătura puternică și in-  

plastilină, materiale plastice acuarele,                                           destructibilă dintre o mamă și fiica ei. 

adeziv.                                                                                                                               

2. Etapele realizării: realizarea perso-                                                       Prezentarea cărții 

najelor, a copacilor, asamblarea caselor,                                            O mantie de nefericire învăluie Pro- 

realizarea zidului, a turnului, asambla-                                          tectoratul deoarece, an de an, oamenii  

rea machetei, realizarea lacului și fini-                                          sunt obligați să sacrifice un copil, pen- 

sarea machetei.                                                                              tru ca o vrăjitoare să nu-i blesteme. Xan,                        

3. Dificultăţi apărute în realizare:                                              o bătrână care locuia în Mlaștină, lua co- 

asamblarea și fixarea copacilor, reali-                                           piii sacrificați, îi hrănea cu lumina stele- 

zarea personajelor.                                                                         lor și îi ducea în Orașele Libere. Xan o  

                                                hrănește, din greșeală, pe o fetiță, cu 

                                                                                               lumina Lunii, oferindu-i puteri foarte 

 mari. În final, Xan o ajută pe fetiță  

 să-și controleze puterile și să-și înfrun- 

 te destinul. 

 

 

Impresii despre activitate 

 Deoarece nu am putut să redăm un singur obiect, am decis să realizăm o machetă care să ilustreze 

fidel cele două tărâmuri opuse, pornind de la informațiile din carte. După ce am realizat, individual, 

fiecare componentă a machetei, împreună le-am asamblat și am obținut o imagine de poveste. Munca în 

echipă ne-a apropiat, ne-a ajutat să ne cunoaștem și mai bine și ne-a consolidat prietenia.  

  



Povestea machetei: 
 

1. Materiale folosite: plăci de 

polistiren, spray, plastilină, 

acuarele, hârtie creponată, nisip, 

amestec din aracet și ziare, bețe de 

înghețată, plante uscate. 

 

2. Etapele realizării: am stabilit 

rolul fiecăruia în realizarea 

machetei, am adunat materiale și am 

început să lucrăm ținând seama de 

ideile  tuturor membrilor echipei. 

 

3. Dificultăți apărute în realizare: 

unele figurine au fost refăcute de 

mai multe ori, la fel și decorul. 

 

Povestea alegerii cărții 

 Am vrut să alegem o carte de 

aventuri, cu personaje – copii, dar și 

cu un mesaj interesant.  După mai 

multe încercări, ne-am oprit la Peter 

Pan, povestea copilăriei eterne. 

 

Prezentarea cărții 

Peter Pan își petrece copilăria 

eternă pe mica insulă „Țara de 

Niciunde” ca lider al grupării Băieții 

pierduți, cunoscând personaje fictive 

ca sirene, pirați și zâne. Ocazional se 

întâlnește și cu indieni și copii din 

afara ținutului „Țara de Niciunde”. 

Este un simbol al copilăriei fără 

sfârșit, al refuzului de a deveni adult. 

Impresii despre activitate  

 

Lucrând la machetă am învățat să ne ajutăm reciproc și să respectăm ideile celorlalți, să fim 

toleranți și răbdători. 

Echipa COPIII DIN ȚARA DE NICIUNDE 

                  

 
Numele cărţii: Peter Pan  

Autorul: J. M. Barrie 

Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Fălticeni 

Echipaj: Dochia Rareș, Papuc Darius, Drăgoi Eduard 

Profesor coordonator: Păduraru Simona 

Secţiunea: Lucrări în limba română 

Domeniul C. Limbi. Lingvistică. Literatură, clasele V-VI 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%83ie%C8%9Bii_pierdu%C8%9Bi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%83ie%C8%9Bii_pierdu%C8%9Bi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sirene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pira%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Copil%C4%83rie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adult


Povestea machetei: 
 

1 Materiale folosite: plăci de polistiren, 

plastilină, acuarele, hârtie creponată, 

amestec din aracet și ziare, lut, sârmă, 

carioci, carton. 
 

2 Etapele realizării: am stabilit rolul 

fiecăruia în realizarea machetei, am 

adunat materiale și am început să 

lucrăm ținând seama de ideile  tuturor 

membrilor echipei. 
 

3 Dificultăți apărute în realizare: 

maxilarul și aparatul dentar au fost 

refăcute de mai multe ori, lutul a 

crăpat. 

Povestea alegerii cărții 

 Am vrut să alegem o carte 

în care sunt prezentate problemele 

copiilor de vârsta noastră. 

 

Prezentarea cărții 

După un accident în care-și 

pierde doi dinți din față, pentru 

Raina, o elevă din clasa a șasea, 

începe o perioadă grea: vizite dese 

și dureroase la stomatolog, aparat 

dentar, probleme cu băieții și cu 

prietenele. Această carte este 

lectura perfectă pentru toți copiii 

care se simt hărțuiți și neînțeleși.  

 

Impresii despre activitate   

 

Citind această carte și lucrând la machete, am învățat să fim mai sensibili la problemele 

colegilor și am consolidat prietenia noastră. 

 

Echipa ZÂMBITORII 

                  

 
Numele cărţii: Zâmbește!  

Autorul: Raina Telgemeier 

Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Fălticeni 

Echipaj: Atomei Ștefan, Țurcan Aris, Popovici Ana 

Profesor coordonator: Păduraru Simona 

Secțiunea: Lucrări în limba română 

Domeniul: C. Limbi. Lingvistică. Literatură, clasele V-VI 

 

 

 

 

 



 

 

Cartea ne-a iesit în cale vara trecută pe când era împreună într-o  tabără de vară. Andreea a scos-o de 

pe raft, fascinată de copertă și a început să o răsfoiască, apoi s-a cufundat în lectură, ascunzându-se în 

diferite locuri pentru a nu fi deranjată. Curioase am început să o întrebăm despre subiect și așa au 

început nopți lungi de lectură, discuții, păreri. Vara noastră s-a mutat în grădina de la miezul nopții 

unde totul devine posibil. Grădina unde putem întâlni ceea ce este mai frumos din noi, grădina 

copilului din noi. Cea mai frumoasă vacanță ! 

 Echipa Ora 13 

                  
Numele cărţii Grădina de la miezul nopții                                            

Autorul Philiya Peace 

Şcoala Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, Suceava 

Echipaj(nume şi prenume elevi): Tiron Andreea-Georgiana 

, Bumbu Alexandra, Cotos Mihaela, 

Profesor coordonator:  Tiperciuc Narcisa Elena 

Secţiune, grupa de vârstă: clasele V-VI 

 

 

 

                     
 

                                                                                                                    
 

 

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii 

 

1. Materiale folosite  

Au fost folosite resurse materiale naturale, semințe, dar și resurse materiale prelucrate, 

precum cartonul, hârtia colorată și cea creponată, firele textile, fire de aluminiu, beșisoare 

din lemn și etamină. Tehnicile utilizate pentru confecționarea machetei au fost: decuparea și 

lipirea cartonului, tăierea, ruperea și mototolirea hârtiei creponate, tăierea și lipirea firelor 

textile, ondularea firelor de aluminiu, cusătura pe etamina.                                                     

Prezentarea cărţii  

 

  

 

 

 

     

 

Impresii despre activitate  

 



                         *Povestea alegerii cărţii: 

                    Ȋn cadrul orei de LLR am avut ca temă 

citirea unei cărţi și realizarea fișei de lectură. 

    Întâmplarea face ca toţi trei să fi ales ,,Colţ Alb”, 

fiecare regăsindu-se într-un anumit personaj. 

 

                      *Prezentarea cãrtii pe scurt 

          Cartea ,,Colţ Alb” de Jack London, prezintă 

povestea unui pui de lup.  

          Colţ Alb se naște într-o zi de iarnă, în ţinutul 

Wildd-ului din Alaska într-o peșteră , în sălbaticie , 

dintr-o lupoaică pe jumătate câine și un tată lup . 

          După ce tatăl său a fost ucis de cãtre un râs, 

micul pui de lup a fost nevoit sa iasă la vânătoare 

alături de mama sa. 

 Colţ Alb trăiește numeroase experienţe dureroase care 

îl fac repede să învete să lupte pentru supravieţuire.  

         Povestea lui Colţ Alb ne ajută să învăţăm faptul 

că este foarte important să respectăm toate fiinţele ce 

ne înconjoară, fie ele oameni sau animale. 
 

              
                   

 
Numele cărţii : ,,Colţ Alb’’  

Autorul : Jack London 

Şcoala  :  Şcoala Gimnazială  ’’Bogdan Vodă”  Rădăuţi 

Echipaj : Tcaciuc Eric, Fodor Alexandru, Tocariuc Sergiu 

Profesor coordonator: Mihaela Amariţei 

Secţiune, grupa de vârstă: lucrare în limba română, clasele III-IV     
 

 

 

 

                      
 
Povestea machetei: 

1.Materiale folosite:polistiren (de la un  

frigider nou, cumpărat de bunicii lui Sergiu); 

*foarfece, lipici, vată, culori acrilice; 

*sfoară de la o frânghie  veche, găsită în 

 podul bunicii și cartonul de la o cutie; 

*laptopurile părinţilor și imprimanta școlii. 

 

2.Etapele realizãrii:Am făcut conturul  

câinelui pe polistiren, apoi am decupat cu  

mașina CNC, pe care o are mama colegului  

nostru.Tot așa am făcut pentru fiecare,,filă”  

din machetă.  

Am ,,chinuit” lipiciul, am pictat, decupat, 

 am făcut colaje, am citit, am scris și...cel  

mai  important : ne-am distrat! 

 

3.Dificultãţi: Zilele în care au lipsit colegii  

Noștrii, Alex și Sergiu, când aceștia au fost  

bolnavi. 

 

 

 
Impresii despre activitate: 

Ne bucurăm nespus pentru ocazia de a participa la concursul CDidei. Am lucrat, ne-am distrat, am 

dobândit cunoștinte și ne-am consolidat prietenia. 

Teama, emoţiile și bucuria, au fost câteva dintre stările prin care am trecut pentru a realiza la final 

rezultatele bune ale lucrării noastre. 

A fost o experientă frumoasă și de departe, cea mai interesantă!  



                        Povestea cărții 

 

         În această carte este vorba 

despre o fată care se mută împreună 

cu familia ei într-o nouă casă ,dar 

ea,  Coraline nu știa ce i se va 

întâmpla 

 

             Noi am ales această carte 

deoarece te ține mereu în suspans. 

                                                 

           Noi credem despre această activitate că este una complet nouă și  interesantă deoarece a trebuit 

să lucrăm în echipă,o machetă ce prezintă un aspect dintr-o carte citită de fiecare . A trebuit să cădem de 

acord privind modul de realizare şi aspectul produsului finit. 

  
                   

 
Numele cărţii…Coraline  

Autorul…Neil Gaiman 

Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava 

Echipaj.:Andrici Irina Andrici Maria și .Tudosă Ana. 

Profesor coordonator:Anca Căldăruș 

Secţiune, grupa de vârstă- 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea machetei 

                                        

Materiale folosite în realizare 

- hârtie creponată , hârtie  

colorată , lipici , scârț și  

decorațiuni 

2. Etapele realizării 

Am început cu alegerea planului  

de realizare, pe el, montând casa,  

gardul şi elementele specifice  

informaţiilor din carte. 

Macheta prezintă locul  

desfăşurării evenimentelor. 

Am întâmpinat dificultăţi în  

momentul alegerii materialelor. 

 



  
                  
Numele cărţii: Cronicile din Narnia. Leul, Vrăjitoarea și dulapul  

Autorul: Clive Staples Lewis 

Şcoala: Şcoala Gimnazială Siminicea 

Echipaj: Clim Delia-Ioana, Leizeriuc Andrea-Denisa, Leizeriuc Emilian-Andrei 

Profesor coordonator: Penciuc Gabriela 

Secţiunea: Lucrări în limba română, Grupa de vârstă: Clasele III-IV 

 

       

 

                                                              

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Povestea machetei: 

1. Materiale folosite: plăci 

de polistiren, hârtie 

colorată, carton, spumă 

poliuretanică, material 

lemnos, melană, lipici, 

pistol de lipit, acuarele, 

elemente decorative. 

 

2. Etapele realizării: 

 Alegerea obiectului 

reprezentativ: Ținutul 

Narniei. 

 Selectarea materialelor 

necesare. 

 Realizarea elementelor 

componente: peştera 

faunului, barajul 

castorilor, pădurea 

Narniei, dulapul, zăpada, 

flori de primăvară. 

 Asamblarea finală a 

machetei. 

 

Povestea alegerii cărţii:  

     Cartea „Cronicile din Narnia. Leul, 

Vrăjitoarea şi dulapul”, scrisă de Clive 

Staples Lewis, le oferă celor care o citesc 

ocazia de a călători pe plaiurile mirifice 

ale Narniei şi de a lua parte la  peripeţiile 

eroilor principali ai cărţii. 

Prezentarea cărţii:  

      „Cronicile din Narnia. Leul, 

Vrăjitoarea şi dulapul”, scrisă de Clive 

Staples Lewis, prezintă povestea a patru 

fraţi, Lucy, Edmund, Susan şi Peter care 

pătrund pe tărâmul magic al Narniei, 

printr-un dulap fermecat, în timp ce se 

jucau „de-a v-aţi ascunselea”,  în casa 

unui profesor bătrân. Odată ajunşi pe 

acest tărâm, copiii descoperă un ţinut 

fermecător, locuit de pitici, fauni, 

centauri şi uriaşi, dar care a fost 

blestemat de către malefica Vrăjitoare 

Albă, la o iarnă eternă. Sub conducerea 

unui domnitor nobil şi misterios, Leul 

Aslan, copiii duc o luptă spectaculoasă şi 

reuşesc să elibereze ţinutul Narniei de 

sub puterea vrăjitoarei. 

  

Impresii despre activitate  

    Implicarea în acest proiect a fost o bună ocazie de a învăţa lucruri noi, de a lucra în echipă, de  

exprimare a creativităţii  şi de  manifestare a dragostei şi a respectului faţă de cărţi. 

 



  
                  
Numele cărţii: Ploaia curcubeu  

Autorul: Andreea Iatagan 

Şcoala: Şcoala Gimnazială Siminicea 

Echipaj: Daniliuc Andreea-Maria, Ghiorghiță Izabela-Lorena, Solomei Claudia-Ioana 

Profesor coordonator: Penciuc Simona 

Secţiunea: Lucrări în limba română, Grupa de vârstă: Clasele III-IV 

 

       

 

                                                 

 

 

   

 

 

 

 

                                

Povestea machetei: 

1. Materiale folosite: plăci 

de polistiren, hârtie 

colorată, carton colorat, , 

lipici, scobitori, materiale 

din natură, pistol de lipit, 

acuarele, elemente 

decorative. 

 

2. Etapele realizării: 

 Alegerea obiectului 

reprezentativ: Floarea 

magică. 

 Selectarea materialelor 

necesare. 

 Realizarea elementelor 

componente: floarea 

magică, grădina cu flori, 

insecte,  ploaia curcubeu. 

 Asamblarea finală a 

machetei. 

 

Povestea alegerii cărţii:  

      „Ploaia curcubeu”, scrisă de Andreea 

Iatagan, oferă fiecărui cititor posibilitatea 

de a descoperi acea floare magică care 

are puterea de a schimba lumea prin 

inocență, imaginație și zâmbet.  

Prezentarea cărţii:  

     „Ploaia curcubeu”, scrisă de Andreea 

Iatagan , prezintă povestea  fascinantă a 

Carlei, unui pui de libelulă, diferit de toți 

ceilalți, din ținutul insectelor. Ea avea 

aripile din stânga deosebite de cele din 

dreapta. Acestea se mișcau în ritmul 

emoțiilor pe care micuța libelulă le 

simțea. Carla se împrietenește cu Rița, o 

bondăriță  care era diferită ca și ea, 

deoarece avea o singură antenă. Din 

joacă, cele două bune prietene  descoperă  

floarea magică care le îndeplinește 

dorința ca tărâmul insectelor să devină 

mai vesel, mai colorat și mai plin de 

bunătate, cu ajutorul ploii curcubeu. 

Miracolul produs de floarea magică 

demonstrează  că fiecare dintre noi are 

undeva un prieten curcubeu  și că e 

absolut firesc să fii diferit de cei din jur. 

 Impresii despre activitate  

    Implicarea în acest proiect a fost o bună ocazie de a descoperi lucruri noi, de a-și  dezvolta imaginația 

și de a lucra în echipă. 

 



 
                  
Numele cărţii POVESTIRI DIN NOUL TESTAMENT  

Autorul Societatea Biblică Interconfesională din România 

Şcoala C.S.E.I. SF. ANDREI GURA HUMORULUI 

Echipaj, Lușcă Andreea, Bejinaru Lenuța Georgiana, Vîjîilă Vasilică Sabin  

Profesor coordonator Țebrean Livia -Teodora 

Secţiune, grupa de vârstă  -clasa a VII -a 

 

 

  

  

                             
 cunoștințe 

  

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii 
Etapele realizării:                                                                   Prezentarea cărţii (pe scurt)  

-S-au refolosit trei ferestre.                                                     La ora de religie am  

Mai întâi s-au recondiționat ramele                                         aflat despre multe  

 necesare expunerii imaginilor                                                evenimente importante  

(icoane pe sticlă);                                                                    din istoria noastră 

-o altă etapă a constituit-o curățarea                                           religioasă care au o  

și realizarea desenului pe sticlă                                              strânsă  legătură 

apoi  aplicarea stratului pictural;                                        cu  perioade de mare bucurie  

-la final au fost asamblate toate cel                                      sufletească din timpul 

 trei componente.                                                                     anului calendaristic.  .                                                                                  

Cartea ,,Povestiri din  

Noul Testament”                                                                                                      

Dificultăţi apărute în realizare                                               vine să completeze  acele  

 -în alegerea povestirilor mai                                                 cunoștințe care ne erau 

 Reprezentative.                                                                     necesare pentru a cunoaște 

                                                                                                  mai bine desfășurarea 

                                                                                                evenimentelor  din viața                               

Domnului nostru Iisus Hristos. 

 

 

 

Impresii despre activitate  

Un concurs ce dezvoltă creativitatea elevilor, care valorifică abilitățile practice și 

motivația pentru lectură. 

 



 LES VAINQUEURS 

 
 

 

Numele cărţii: Waldo et ses amis: DU BALAI  

Autorul: Hans Wilhelm 

Școala: Colegiul Național Mihai Eminescu, Suceava 

Echipaj(nume şi prenume elevi): Cerrelli Luana, Ignatescu Iulia și  

Constantiniu Masson-Andrei 

Profesor coordonator: Șerban Mihaela 

Secţiune, grupa de vârstă: Limba franceza, 12-13 ani 
 

 

 

La présentation du livre 

Un jour, Norbert, l′ours de cette histoire, en balayant sa 

cuisine, entend un battement dans la porte. C’était son cousin 

qui s’appelait  Désastre et qui venait passer l’été chez lui. 

Désastre méritait pleinement ce nom, parce qu’il  faisait de 

vilaines blagues à Norbert. 

L′histoire de la maquette 

Nous sommes une équipe des vainqueurs et nous avons 

décidé de faire une maquette de la chambre de Norbert et de 

créer une poupée pour représenter Désastre. Pour réaliser la 

pièce nous avons utilisé: de la colle, du carton, du polystyrène, 

de la pâte à modeler, de l’encre, etc. 



 

 

 

Noi am ales să prezentăm această carte deoarece 

este o poveste plină de fantezie și magie, care ne 

dezvăluie o lume unică, lumea Narniei. Magia cărții 

ne-a făcut să zburăm deasupra tărâmului fermecat, 

simțind chiar că noi facem parte din acea lume și că 

participăm la acțiunile descrise de C. S. Lewis. 

Finalul ne îndeamnă să citim și celelalte volume 

pentru că, în mod evident, povestea continuă, și nu 

numai atât, dar pare să devină din ce în ce mai 

interesantă.  

 

  

FANTASTICII DIN NARNIA 
 

 
Numele cărţii: ”Cronicile din Narnia ”  
Autorul: Clive Staples Lewis 

Şcoala: Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

Echipaj(nume şi prenume elevi): BOCANEȚ ROBERT, 

      CROITOR ECATERINA 

                   MOROȘAN DAMIANA 

Profesor coordonator: CĂRUNTU MARIA 

Secţiune, grupa de vârstă: Lucrare în limba româna, clasele V – VI   

 

 

 

 

 

                                                                

                               
                                

 

                                                                             

 

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii: 

 
1.Materiale folosite  : polistiren,carton,hârtie, carioci 

2.Prezentarea cărţii (pe scurt): O întâmplare magică. 

3. Etapele realizării:  Discuții și lucrul în echipă                                                       

4.Dificultăţi apărute în realizare: 

- Materiale necorespunzătoare 

  

 

 

 

 

Impresii despre activitate: 

A fost o activitate dificilă, dar în același timp distractivă si foarte educativ. 

 



  

                   
Numele cărţii-Dumbrava minunată  

Autorul – Mihail Sadoveanu 

Şcoala Gimnazială Panaci 

Echipaj(nume şi prenume elevi) - Neag Roxana, Neagoș Roxana, Negrea Rareș 

Profesor coordonator – Asăndulesei Monica 

Secţiune, grupa de vârstă – limba română  

 

 

 
 

 

                                                                                 

 
 

Povestea machetei                                                                  Povestea alegerii cărţii 

Cartea a fost aleasă deoarece un fragment din aceasta a fost studiat prin intermediul programei 

școlare și a manualului de Limbă și comunicare, elevii s-au regăsit în minunata povestire pe 

care au îndrăgit-o, au dorit să o citească în întregime și să participe cu tot entuziasmul la 

derularea acestui proiect. 

 

1. Materiale folosite – produse naturale ( mușchi de pădure, fragmente din lemn, lână), 

materiale reciclabile (plastic, hârtie, polistiren, pânză, mici jucării din plastic și cauciuc)                                                  

Prezentarea cărţii (pe scurt) 

2. Etapele realizării – s-a lucrat pe echipe, fiecare echipă a realizat câte ”un registru” din 

povestire, sub formă de machetă, la realizarea machetei a contribuit întregul colectiv de 

elevi, unii procurând materialele, alții confecționând macheta.                                                         

3. Dificultăţi apărute în 

                     realizare – nu au existat dificultăți, decât că au vrut să participe un număr 

foarte mare de elevi, deoarece le-a plăcut ideea de a transforma o povestire într-o machetă. 

  

 

Impresii despre activitate  

 A fost o activitate minunată, care i-a adus pe copii mai aproape de conținutul unei cărți prin 

investigare, implicare practică, muncă în echipă, toate acestea inducând dorința de a aborda noi 

texte și a iubi lectura. 
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