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Basoreliefuri eminesciene și un moment 

 de cultură la Școala Nr.26 

 

  Ziua de 15 ianuarie 2019 a debutat cu un moment de cultură eminescian la Școala 

Gimnazială Nr.26 din Galați, prin participarea elevilor de la Clasa Pregătitoare A Prietenii lui 

Guguță si ai elevilor clasei a V-a B, din grupul de folclor Mlădițe Dunărene la activitatea 

cultural-educativă prilejuită de această sărbătoare și desfășurată în colaborare cu Asociația 

Frontiera Gălățeană. 

  Pătrunși de importanța momentului, copiii au organizat o expoziție de carte 

eminesciană și au recitat versuri ale marelui poet, primind în schimb din partea Asociației 

câte un basorelief înfățișând chipul poetului Mihai Eminescu. 

   Presedintele, col(r)Didel Bădărău, le-a  arătat copiilor cum se prezintă un basorelief 

înainte de a fi șlefuit, cum capătă contur si esență prin aplicarea culorii, apoi i-a îndemnat  și 

pe ei să picteze în maniera proprie, urmând ca produsele finale sa fie expuse în vară, în cadrul 

unei expoziții de 130 de basoreliefuri eminesciene, semnificând 130 de ani de la moartea 

poetului.  

  Într-o atmosferă caldă și încărcată de emoție și frumos, gazdele, inv.Jenica Tănase și 

prof. Daniela Năpârlică, au găsit un bun prilej de a crea un moment de poveste prin aducerea 

aminte a prieteniei lui Eminescu cu marele povestitor Ion Creangă și prezentarea  unor 

versuri, într-un mod inedit, din capodopera eminesciană, însuflețind, spre surpriza plăcută a 

participanților, personajele mult indrăgite de micuții de la Clasa Pregătitoare, Guguță și 

Ilincuța. 

   Lectura plăcută și armonizată cu astfel de momente, crearea unui cadru optim in care 

creativitatea si inspirația să aibă undă verde, sunt un prețios dar pe care îl putem oferi copiilor 

cu rezultat pe termen lung în drumul lor spre marea cunoaștere și devenire . 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Bibliotecar, Isar Milica  

                                                                    Prof.inv.primar, Tănase Jenica 

                                                                   Școala Gimnazială Nr.26 Galați  

    



Prof.inv.primar, Tănase Jenica 

                                                                   Școala Gimnazială Nr.26 Galați  

 
 

 

 



Prof.inv.primar, Tănase Jenica 

                                                                   Școala Gimnazială Nr.26 Galați  

 
 

 

 
 

 

 


