
Toamna în poezia românească 

 

Miercuri, 23 noiembrie, ora 12.00, la Biblioteca “Marin Sorescu” a  Colegiului 

Național “Dimitrie Cantemir”, s-a desfășurat activitatea cu titlul „Toamna în poezia 

românească”, o minunată întâlnire între muzică, poezie și culoare.    Realizatorii acestei 

activităţi au fost cei 23 de  elevi ai clasei a V-a,  îndrumați de doamna prof. Elena-Adina 

Mitroiu, aflați la a treia întâlnire “oficială” , ca gimnaziști, cu spațíul sacru al cunoașterii, 

biblioteca, după “împrietenirea” din septembrie și confirmarea calității de Ambasador al 

cărții odată cu implicarea în proiectul Nocturna Bibliotecilor Oneștene.  

 Melodiile dedicate anotimpului de toamnă şi recitalul de poezii din lirica unor 

poeţi precum George Topîrceanu, George Bacovia, Marin Sorescu, George Coşbuc, 

Octavian Goga sau Vasile Alecsandri, au constituit principalele momente ale acestei 

activităţi având ca scop stimularea interesului copiilor pentru poezie și consolidarea 

legăturii cu biblioteca. Grupajul de compuneri despre toamnă şi despre fructele şi 

legumele culese în acest anotimp a completat această activitate. Programul a cuprins şi o 

prezentare de curiozităţi despre toamnă cu titlul “Ştiaţi că… ?”.  

„Toamna în poezia românească” a fost titlul expoziţiei de carte realizată şi 

prezentată de bibliotecar Veronica Boros. 

 

 

                Coordonatorii activității: prof. Adina Mitroiu și bibliotecar Veronica Boros. 

Impactul pe care l-a avut această activitate asupra copiilor este concentrat în 

următoarele rânduri, scrise de eleva Jacqueline-Aimee Moraru. 

 

FESTIVALUL TOAMNEI 

 

 

Toamna e pe sfarsite. Soarele încă mai încălzește, dar un 

vânt rece și tăios parcă vrea să ne spună că iarna este aproape. 

Sunt ultimele zile de toamnă și la Colegiul Naț ional 

„Dimitrie Cantemir” s-a organizat FESTIVALUL TOAMNEI. 

Poate vă întrebaț i ce este acest festival, cine participă, juriul, 



concurenț ii, spectatorii? Cât mister…. Am să vă spun totul pe 

îndelete. 

Festivalul Toamnei a avut loc în data de 23 noiembrie, 

în sala bibliotecii colegiului. Două zâne bune, d-na Mitroiu 

Adina Elena și d-na bibliotecară Veronica Boros,  au luat în 

mâinile fermecate bagheta magica, au rotit-o și au rostit: 

,,sala să fie ornată de sărbătoare !” și au început să apară feț e de 

masă albe pe care stăteau aranjate coșuri pline de mere verzi și 

rubinii, iar pe mijloc o vază plină cu crizanteme multicolore. 

Dar zânele noastre bune nu au fost foarte mulț umite, așa că 

au decorat mesele și pardoseala cu frunze ruginii, castane, 

ghinde, aurii frunze dantelate, coșuri cu fructe și legume... 

  “Să ne bucurăm de bogăț iile toamnei!”, a spus zâna Vero 

așezând un dovleac mare și portocaliu lângă poeziile lui 

Coșbuc și gutui lângă poeziile lui Șt. O Iosif. Și când totul a fost 

aranjat în cel mai mic detaliu, am fost invitaț i noi, elevii 

clasei a V-a, în acel cadru magic. Ne simț eam ca în palatul 

prinț esei de aramă. Totul părea desprins din poveste. Era 

fascinant! Totul te atrăgea. Iț i doreai să-i mulț umești toamnei 

pentru că există, pentru tot ceea ce îț i oferă. Și cum o puteam 

face mai frumos decât închinându-i poeziile marilor noștri 

poeț i sau descriind-o în mici compuneri  și poezioare. 

Toț i colegii mei au simț it nevoia să-i dedice o poezie, o 

compunere și totul pe un fundal muzical bine ales. Pot spune 

că în acel cadru minunat am lansat cartea „Cavalcada 

Anotimpurilor”, volum în care sunt și eu o mică scriitoare. 

Am fost actor, jurat și spectator în spectacolul închinat 

toamnei. La final, zânele noastre bune ne-au oferit fructele 

toamnei, mere pe care le-am mâncat cu multă plăcere. 

O oră a trecut ca un minut, iar minutul ca secundele. 

Intotdeauna ce este frumos durează o clipa, dar a fost o clipă 

magică de toamnă! 

 

Fotografiile sunt, de asemenea, foarte grăitoare pentru emoția estetică produsă și bucuria 

participanților de a fi parte din spectacolul Toamnei. 



 



 



 



 



 



 



 



 


