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Clubul de lectură FLUTURI PE SLOVE are deja 2 ani de experiență. El îşi propune să vină în sprijinul educaţiei formale, dar, prin 

activităţile propuse, doreşte să asigure tinerelor talente  o modalitate de afirmare, de descoperire,  de valorificare a legăturilor interdisciplinare. 

Scopul său fundamental este acela  de a atrage elevul în universul fascinant al lecturii, al creaţiilor literare clasice sau moderne,  cultivând gustul 

estetic, sensibilitatea elevilor faţă de frumosul din artă, natură, societate, cu alte cuvinte „frumosul din om”. 

Clubul FLUTURI PE SLOVE este o structură deschisă, oferind pasionaților de literatură posibilitatea de a participa la activitățile sale, fie prin 

completarea sau confecționarea unor jurnale de lectură pentru cărțile propuse, fișe, planșe, scrisori către diverse personaje literare, compoziții, fie prin  dialog 

constructiv, analitic și interpretativ, în fiecare ultimă vineri a lunii, în intervalul 14-16.  Clubul are, în total, 94 de membri, dar familia lui promite să se 

lărgească... Vă așteptăm cu drag la întâlnrile noastre! 

Activitatea lunii septembrie MICII SCRIITORI  SE CONFESEAZĂ! 

Descriere:  Participanții la Concursul Național de proză scurtă “Radu Rosetti “ își prezintă scrierile în fața colegilor cantemireni, gimnaziști și 

liceeni. Scriitorilor le sunt adresate întrebări despre sursele de inspirație, timpul de creație, raportul realitate-ficțiune ilustrat în operă, se realizează interviuriși 

cronici de eveniment. Trei dintre participanți sunt invitații speciali ai Cenaclului literar-artistic  “G. Călinescu”, unde primesc  aprecieri, sfaturi și recomandări 

din partea scriitorului Valentin Rădulescu , a d-nei prof. Cristina Iscru- autoare de poezie, a domnului prof. Ștefan Epure.  

7 elevi îndrumați de  prof. Elena-Adina Mitroiu s-au înscris cu lucrări proprii în aceastăcompetiție, iar  4 dintre ei au urcat pe podium , fiind 

câștigătorii  categoriei de vârstă 9-14 ani:  PREMIUL I și un PREMIU SPECIAL - BERESCU SILVIA (clasa a VII-a), PREMIUL II- DĂNILĂ ALEXIA 

(clasa a VII-a) PREMIUL III- MORARU JACQUELINE AIMEE (clasa a VI-a) ;I MENÍUNE -TALPĂ  DENISA-NICOLETA (clasa a VII-a). 
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