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În acest număr al revistei ne propunem să prezentăm prima activitate din Proiectul E-

twinning transfrontalier „Ctitori” organizat în colaborare cu Liceul Tehnologic Costeşti, 

România şi Liceul Teoretic „Pro-Succes”, Chişinău, Republica Moldova. Proiectul se 

adresează elevilor pasionaţi de lectură, care, prin participarea la acest cerc de lectură şi 

literatură, îşi pot arăta creativitatea artistică, științifică și digitală. Prima activitate din cadrul 

proiectului s-a concentrat pe Buletinul de identitate al personajului literar preferat’. Vom 

prezenta în cele ce urmează lucrările elevilor clasei a V-a D de la Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Iorga”, Ploieşti, dar şi câteva lucrări ale elevilor din Chişinău şi Costeşti. 

Lectură Plăcută! 

Coordonatorul Clubului de lectură „Arca lui Noe” 

Prof. Dârmon Eugenia 
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Despre proiect 

Cititori -21 este un proiect eTwinning, care se va desfășura în intervalul 1 martie – 31 mai 

2021. În cadrul Proiectului vor participa elevii pasionați de lectură, care își vor etala 

creativitatea artistică, științifică și digitală. Elevii vor prezenta cartea preferată, conform 

activităților propuse. 

 

Scopul proiectului este de a dezvolta motivația și competențele de lectură ale elevilor, în anul 

2021. 

 

OBIECTIVE 

1. Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

2. Cultivarea lecturii de plăcere; 

3. Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească; 

4. Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi; 

5. Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi. 

6. Motivarea elevilor pentru învățare prin colaborare și cercetare. 

7. Manifestarea responsabilității pentru rezultatele lucrului în echipă. 

 

PROCEDURĂ DE LUCRU 

Vom utiliza Padletul ca modalitate de comunicare, postare a materialelor în baza temelor 

propuse: 

 

MARTIE: 

- Buletinul de identitale a personajului: (Nume, Vârsta, Locul nașterii, Calități, Gusturi, 

Defecte, Abilități, O poză reprezentativă); 

- Caseta cu emoții: (Ce v-a bucurat în momentul lecturii, Ce v-a pus pe gânduri, etc.) 

APRILIE: 

http://nicolaeiorga.files.wordpress.com/2012/04/sigla-club-de-lectura.jpg


              
       Nr. 310                                                            „Arca lui Noe”                                                          Şcoala Gimnazială  

                                                                                                                                                            „Nicolae Iorga”, Ploieşti 

- Un desen reprezentativ al acelei cărți. (Ce poveste inspiră această imagine? ( Mesaj: 

,,Înregistrează-te video și din ideile textului, crează învățătura cărții."). 

- Tehnica ,,Prin fereastră", (Desenează o fereastră. Scrie pe coloana din stânga a ferestrei toate 

valorile de care dă dovadă personajul literar. Demonstrează cu exemple din text. 

• Scrie pe coloana din dreapta a ferestrei toate valorile pe care crezi că ar vrea să le posede 

personajul. Argumentează-ți opțiunile.) 

 

MAI: 

- Scrisoarea, (Adresați o scrisoare personajului central sau oricărui alt personaj care v-a trezit 

cele mai puternice emoții.) 

- Locuri în care citim cu plăcere. 

 

REZULTATE PRECONIZATE 

- Produsul final va constitui Portofoliul de performanță al elevului, care va include rezultatele 

activităților interactive propuse. 

 

- Conferința de totalizare. 
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Nume şi prenume elev: Anton Jessica 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată 

 

Nume: Denis 

Vârsta:12 

Locul nașterii: - 

Calități: creativ 

Gusturi: - 

Defecte: frustrat  

Abilități: moda 

O poză reprezentativă:   

Caseta cu emoții: 

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii: M-am bucurat când şi-a găsit o prietenă care 

să îl ajute cu ce vrea să fie şi ce vrea să facă cu adevărat. 

● Ce v-a pus pe gânduri: Mereu m-am întrebat de ce mama lor a plecat... 
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Nume şi prenume elev: Bratu Daria 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Pippi Şoseţica. 

Vârsta:9 ani. 

Locul nașterii: Nu este specificat în carte 

Calități: independenţa. 

Gusturi: Puţin ciudate. 

Defecte: Era cam dezordonată când gătea. 

Abilități: Putea să fie veselă atunci când era interogată de mama sa şi de tatăl său. 

O poză reprezentativă:  

 

Caseta cu emoții:  

 Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Pe mine m-a bucurat, că, deşi părinții ei au 

decedat ea știa că sunt mereu lângă ea. 

 

 Ce v-a pus pe gânduri: Pe mine m-a pus pe gânduri faptul că s-a mutata singură 

într-o vila la doar 9 ani. 
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Nume şi prenume elev: Căpăţână Delia 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Tom Felton. 

Vârsta: 33 de ani 

Locul nașterii: Epsom,Regatul Unit 

Calități: altruist, puternic. 

Gusturi: - 

Defecte: foarte arogant 

Abilități: folosirea abilă a baghetei magice  

O poză reprezentativă:  

 

Caseta cu emoții:  

 Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Pe mine m-a bucurat modul lui Tom Felton de 

a se amuza. 

 

 Ce v-a pus pe gânduri: M-am întrebat daca Tom Felton chiar este bun prieten cu 

Hermione Gamster (prietena lui din film) şi în viaţa obişnuită. 
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Nume şi prenume elev: Florea Ionut 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Ninja Kid 

Vârsta: 11 ani 

Locul nașterii: ? 

Calități: puternic, curajos, îndrăzneț 

Gusturi: - 

Defecte: nu era prea silențios 

Abilități:= 

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții: 

 Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Trăia foarte multe momente amuzante. 

 

 Ce v-a pus pe gânduri: Oare armata de pirați a reușit să cucerească școala? 
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Nume şi prenume elev: Ilie Patrick 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: James Henry Trotter 

Vârsta:4 ani 

Locul nașterii: Nu este precizat în carte 

Calități: bun, ambițios, ascultător 

Gusturi: - 

Defecte: obraznic 

Abilități:- 

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții: 

 Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Când el a găsit piersica şi cât de uimit a fost. 

 

 Ce v-a pus pe gânduri: - 
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Nume şi prenume elev: Ivănoiu Alexandru 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Gregory 

Vârsta: 12 ani 

Locul nașterii: Washington 

Calități: amuzant, isteț 

Gusturi: pizza 

Defecte: arogant, lacom 

Abilități: rapid 

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții: 

 

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii: M-a bucurat că am putut găsi o carte în care 

mă regăsesc întru-n fel. 

● Ce v-a pus pe gânduri: Nimic, cartea a fost ușor de înțeles. 
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Nume şi prenume elev: Maciuca Bianca 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Habarnam 

Vârsta:  nu se specifică 

Locul nașterii: Orașul Florilor 

Calități: Dornic de aventură şi prietenos 

Gusturi: Îi plăcea să facă năzbâtii şi să își păcălească prietenii 

Defecte: Nu era chiar deștept deoarece nu citea cărți 

Abilități: Îi veneau idei trăsnite, unele dintre ele erau bune 

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții: 

De multe ori Habarnam era foarte bucuros, dar sunt şi momente în care el a fost 

timid, speriat şi trist. 

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Mi-au plăcut aventurile prin care trece cu 

prietenii lui şi că, la final, el începe să citească foarte multe cărți. 

● Ce v-a pus pe gânduri: M-am îngrijorat la început, când Habarnam spunea lucruri şi 

minciuni ciudate. 
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Nume şi prenume elev: Măanoliu Ana-Maria 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Stea de Foc 

Vârsta: 6 ani 

Locul nașterii: O casa de oameni (doua-picioare) 

Calități: curajos, calm, maiestuos. 

Gusturi: șoareci, veverițe, păsări, iepuri. 

Defecte: uneori se mai pierde cu firea 

Abilități: lupta bine, este ,,magic’’, poate vorbi cu spirite. 

 O poză reprezentativă: 

 

 

 

 

 

Caseta cu emoții: 

 

 Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Faptul că Stea de Foc este greu de intimidat şi 

curajos. 

 

 Ce v-a pus pe gânduri: Faptul ca are 9 vieți 
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Nume şi prenume elev: Marisoiu Ana-Maria 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Coraline Jones 

Vârsta: 11 ani 

Locul nașterii: într-o casa veche, demodată 

Calități: aventuroasă, curajoasă şi isteață 

Gusturi: bune în a-şi alege cărțile  

Defecte: mult prea delăsătoare şi curioasă 

Abilități: cititul constant 

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții:  

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Atunci când aceasta şi-a riscat viața pentru    

a-şi salva părinți din mana “vrăjitoarei”. 

● Ce v-a pus pe gânduri: Pe mine m-a pus pe gânduri faptul că eroina, Coraline, ar fi 

acceptat ca “vrăjitoarea” să-i pună ochi de nasturi dacă ar fi pierdut jocul.  
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Nume şi prenume elev: Niţă Robert 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Nică 

Vârsta: 11 ani 

Locul nașterii: Humulești 

Calități: harnic, isteț și încrezător 

Gusturi: -  

Defecte: obraznic, mincinos 

Abilități: rapid, se cățăra în copaci  

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții:  

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii: M-am amuzat de toate trăsnăile lui Nică. 

● Ce v-a pus pe gânduri: Pe mine m-a pus pe gânduri faptul că acesta a furat într-o zi 

pupăza din tei.  
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Nume şi prenume elev: Simionescu Teodora 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Draco Lucius Malfoy 

Vârsta: 15 ani 

Locul nașterii: Marea Britanie 

Calități: este cel mai deștept din casa lui 

Gusturi: Lui ii plac inelele si Vajthatul. 

Defecte: I-a hărţuit pe Harry Potter, Hermione Granger şi Ron Weasley 

Abilități: Joaca Vajthat,  

O poză reprezentativă:       

    

Caseta cu emoții: 

 Ce v-a bucurat în momentul lecturii: Cel mai mult m-a bucurat când mi-am dat 
seama că Harry a făcut o mare prostie, dar prietenilor lui, Ron si Hermione, nu le-a 
păsat. Așa mi-am dat eu seama că, dacă ai un prieten adevărat, acesta mereu te va 
ajuta. 

 Ce v-a pus pe gânduri: Pe mine nu m-a pus nimic pe gânduri. 
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Nume şi prenume elev: Stan Carla 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Damon Salvatore 

Vârsta:145 

Locul nașterii: Mystic Falls 

Calități: curajos, inteligent, amuzant, puternic. 

Gusturi: sânge 

Defecte: egoist 

Abilități: se poate transforma în cioară, poate transforma alți oameni în vampiri, poate 

hipnotiza oamenii şi se poate hrăni cu sânge. 

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții: fericire, tristețe, furie. 

 

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii:   m-a bucurat faptul că Elena s-a trezit dintr-un 

somn foarte lung şi a trăit în continuare fericită alături de Damon. 

● Ce v-a pus pe gânduri:  nu am înțeles de ce hibrizii pot hipnotiza şi vampiri şi 

oameni, dar vampirii pot manipula doar oameni. 

http://nicolaeiorga.files.wordpress.com/2012/04/sigla-club-de-lectura.jpg


              
       Nr. 310                                                            „Arca lui Noe”                                                          Şcoala Gimnazială  

                                                                                                                                                            „Nicolae Iorga”, Ploieşti 
Numeşiprenumeelev: Trifan Ruxandra Maria 

Clasa: a V-a D 

 

 

Buletinul de identitate a unuipersonaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: D-l Goe 

Vârsta: 8 ani 

Locul nașterii:-  

Calități: nu are 

Gusturi:- nu avea gusturi pentru frumos. 

Defecte: răsfățat,  mofturos, neascultător și lipsit de respect față de oamenii mai în 
vârstă. 

Abilități: viclean, mic escroc sentimental care profită de dragostea exagerată a 
bunicii, a mătuşii și a mamei. 

 O poză reprezentativă: 

 
Caseta cu emoții: 

  

• Ce v-a bucurat în momentul lecturii: În momentul lecturii m-a amuzat foarte tare 
comportamentul lui. 

 

• Ce v-a pus pe gânduri: Când am citit opera nu mi-a venit să cred că există copii așa 
de neascultători ,neorganizați și asta m-a pus pe gânduri. 
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Nume şi prenume elev: Vasilescu Anda 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată: 

 

Nume: Harry Potter 

Vârsta: 31 de ani 

Locul nașterii: Regatul Unit 

Calități: Actorie 

Gusturi: Îi plac broaștele de ciocolată 

Defecte: Nu are 

Abilități: Quidditch  

O poză reprezentativă: 

 

Caseta cu emoții: 

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii:Totul 

● Ce v-a pus pe gânduri: Peripețiile prin care a trecut. 
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Nume şi prenume elev: ? 

Clasa: a V-a D 

 

 

 Buletinul de identitate a unui personaj din cartea mea preferată 

 

Nume: Ginnerva Weasley 

Vârsta: 16 ani 

Locul nașterii: Anglia 

Calități: deșteaptă, frumoasă, curajoasă 

Gusturi: - 

Defecte: nu are defecte 

Abilități: joacă vâjthaț 

O poză reprezentativă:   

 

Caseta cu emoții: 

● Ce v-a bucurat în momentul lecturii: M=a bucurat atunci când Harry Potter a  

salvat-o pe Ginny din Camera Secretelor de Tom Riddle.. 

● Ce v-a pus pe gânduri: Pe mine m-a pus pe gânduri atunci când a început războiul 

dintre Hogwarts și Devoratorii morții. 
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Personaje literare preferate de elevi 

Impresii de lectură din.... 

Olguța și un bunic de milioane, de Alex Moldovan 

                                                                             Munteanu Andreea Teodora (5D) 

Personajul meu preferat este Olguța. Ea este personajul principal al cărți “” scrisă de 

Alex Moldovan. Aceasta carte nu numai că are niște ilustrații foarte frumoase, dar și povestea 

în sine este captivantă. În aceasta carte este vorba despre Olguța care are parte de multe 

aventuri şi peripeții. Olguța este o fata foarte frumoasă cu un comportament aparte, fiind 

foarte amuzantă, curajoasă, îndrăzneață, băgăcioasă, curioasă şi foarte veselă. Aceasta carte 

mi s-a părut una dintre cele mai frumoasa cărți prin simplul fapt că povestea fetei este așa 

interesantă și îți dă impresia că tu ești în carte și participi la acțiunile poveștii. Mai pe scurt, 

aceasta carte și personajele ei, dar în special Olguța, sunt minunate! 

Harry Potter şi Ordinul Phoenix, de J.K. Rowling 

                                                        Simionescu Teodora (5D) 

Persoana despre care scriu este Luna Lovegood (Evanna Lynch). Ea este un personaj 

din cartile Harry Potter care apare în a cincea carte, care se numește „Harry Potter si Ordinul 

Phoenix”. Ea este o fată cu părul blond, foarte deschis şi lung, cu are ochii albaștri deschis 

precum cerul. Personalitatea ei este superbă, de exemplu, când vine vorba despre un prieten, 

Luna ar face orice să îl ajute.         

 Luna are doar un părinte, pe tatăl ei, Xenophilius Lovegood, din cauză că mama ei a 

murit în timp ce încerca să facă un experiment. Biata fata (Luna) a urmărit-o murind la 9 ani. 

Ea era micuță si a fost groaznic pentru ea să vadă așa ceva. Luna atunci a fost răpită de 

Devoratori ai Morții fiindcă ei de fapt îl voiau pe Harry Potter, dar au luat-o pe biata fata 

pentru că s-au gândit că, dacă o răpesc, Harry se va duce să o ajute. In același timp, ea este 
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foarte prietenoasă cu Nargalii, niște caii pe care doar oameni care au văzut moartea îi poate 

vedea. 

 

Jurnalul unui puști, de Jeff Kinney 

                                                                                Ivănoiu Alexandru (5D) 

Gregory din cartea „Jurnalul unui puşti” este personajul meu literal preferat. Gregory 

este un băiat simplu de gimnaziu cu părul maro şi cu ochii căprui. El are mereu o tristețe 

interioară, dar,  in ciuda acestui aspect, pe parcursul cărților încearcă să se schimbe devenind 

mai vesel şi mai prietenos pe zi ce trece. Gregory are un singur prieten care este mereu alături 

de el şi îl ajută să se schimbe. El ia parte la multe aventuri, dar cea mai interesanta a fost 

atunci când el a mers la o piscină cu familia şi, din greșeală, a intrat în vestiarul greșit, iar 

fratele lui a aflat şi le-a spus prietenilor. Din vorbă în vorbă s-a înțeles că s-a infiltrat în 

vestiarul majoretelor. 

Aceasta a fost doar una din multele lui aventuri. 

 

Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici, de Fraţii Grimm 

                                                                                                  Ion Ştefan  

Personajul literar preferat al meu este Albă-ca-Zăpada. Ea a apărut într-un film numit 

„Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici“, care a fost difuzat în anul 1937, o ecranizare de succes 

după un basm popular culs de Fraţii Grimm. Frumusețea exterioară a fetei se potrivește 

perfect cu personalitatea ei, aceasta fiind blândă cu toți cei din jurul ei. Este prietenă bună cu 

cei șapte pitici: Înțeleptul (sau Doc), Bucurosul, Rușinosul, Somnorosul, Hap-Ciu, 

Morocănosul și Mutilică., Cu ajutorul prietenilor săi, Albă-ca-Zăpada a reuşit să învingă răul, 

să depăşească obstacolele pe care viaţa i le-a scos în cale. 

Albă-ca-Zăpada este unul dintre cele mai populare personaje din istoria poveștilor 

culese de fraţii Grimm, fiind și una dintre cele mai blânde eroine de basm. Mie îmi place  

Albă-ca-Zăpada fiindcă are o personalitate frumoasă și o inimă pură. 
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Agatha Mistery, de Steve Stevenson 

                                                      Manoliu Ana-Maria  

  Personajul meu literar preferat este Agatha Mistery. Această fată de 12 ani îşi ajută 

verișorul, Larry Mistery, la rezolvarea unor mistere de la faimoasa şcoală de detectivi  Eye 

International. 

Agatha are o minte formidabilă şi o intuiție de fier. Este o fată blondă, cu părul scurt şi 

ochii negri. Ea mai are şi un motan numit Watson, care este un motan alb cu blană lungă. Şi 

să nu uităm de Domnul Kent (omul-bun-la-toate) care este un fost boxer de categorie grea. 

Agatha, împreună cu verișorul său au dezlegat multe crime (cum ar fi şi crima de pe Turnul 

Eiffel), furturi şi multe altele. În aceasta carte Vasili Procnov a fost otrăvit cu stricnină. În 

seara în care a fost ucis era la restaurantul Jules Verne din turnul Eiffel. Sunt trei suspecți ( 3 

trandafiri roșii). Aceștia află că de fapt a fost otrăvit de propria fiica, Marlene Dupont.  

  Eu iubesc aceste cărți deoarece sunt pline de acțiune şi suspans. 

 

Coraline, de Neil Gaiman 

 

                                        Mărişoiu Ana-Maria 

 

Personajul meu literar preferat este Coraline. Cartea în care aceasta apare se numește 

„Coraline ", scrisă de către Neil Gaiman, şi cu ilustrații realizate de Chris Ridell. 

Coraline este o fetiță normală, însă aceasta își ascunde majoritatea problemelor faţă de 

părinți, doar pentru că își dorește ca ei să fie în siguranță. 

Aceasta are părul scurt şi negru şi niște ochi mari şi verzi, însă este foarte scundă. 

Coraline este foarte îndrăzneață, neînfricată şi plină de curaj. În carte se povestește cum 

Coraline reușește să intre într-un univers paralel, plin de lucruri îngrozitoare. Fetița împreună 

cu părinții săi se mută într-o nouă casă. 

   În noua casă se află o uşă care nu duce nicăieri, dar, într-o seară, Coraline se trezește 
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din somn  şi observă ca această ușă era deschisă şi de data asta ducea undeva. 

Fata mersese să vadă ce se întâmplă cu această ușă, însă se trezește într-un loc destul 

de similar cu casa sa, însă aceasta iluzie nu a ținut pentru mult timp. Totul părea normal, dar " 

părinții " ei aveau acum ochii realizați din nasturi. 

Fata descoperă că este prinsă intr-un univers creat de o vrăjitoare rea, care se dădea 

drept mama ei şi ca părinții ei naturali sunt prinși de către ea. Într-un final, Coraline îi joacă 

jocul vrăjitoarei, distrugând-o şi reușind să-şi elibereze părinții. 

 

  Coraline este personajul meu literar favorit, deoarece aceasta nu s-a lăsat bătută având 

în vedere că singurul ei ajutor a fost doar o pisică neagră cu ochii albaștri. 

 

Death Note  

            

                                                                                                                                 Iliescu Laura 

 Personajul meu preferat este L din cartea „Death Note”. L este un tânăr foarte 

subțire, palid, înalt, cu părul negru, dezordonat până la gât şi ochii negri. Una dintre trăsăturile 

sale cele mai vizibile este umbra de sub fiecare ochi, este din cauza faptului că este 

insomniac. L poarta întotdeauna o pereche de blugi albaștri şi o cămașă albă cu mâneci lungi. 

Aproape că nu poartă niciodată pantofi sau șosete, preferând să meargă desculț, chiar şi în 

timp ce este în public. 
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 L este foarte inteligent, deși înfățișarea lui dezordonată și lunguiață îi maschează 

marile sale puteri de deducție şi mulți îi pun la îndoiala abilitățile când îl văd. L tinde să 

ghicească în al doilea rând tot ceea ce i se prezintă şi este extrem de meticulos și analitic. El 

se pricepe la înșelarea adversarilor și este dispus să ia masuri drastice pentru a rezolva un caz. 

Unele dintre tacticile sale sunt destul de îndrăznețe, cum ar fi deținerea condamnatului la 

moarte. De asemenea, se arată că are un simţ ușor al umorului și nu este mai presus de a face 

observații sarcastice oamenilor. Deși tinde să fie politicos, pentru unii L poate părea uneori 

condescendent. 

 

My Hero Academia, de Kohei Horikoshi. 

                                                                          Măciucă Bianca 

Personajul meu literar preferat este Izuku Midoriya din povestea ,,My Hero 

Academia”, scrisă de Kohei Horikoshi. În poveste este vorba despre oameni cu superputeri 

care încearcă să salveze lumea de răufăcători. 

 Izuku Midoriya are părul şi ochii verzi şi pistrui. El se îmbracă cel mai mult în 

uniformă școlară sau în costumul lui de erou. Numele lui de erou este Deku şi are cea mai 

puternică superputere ,,one for all”. Izuku Midoriya este foarte timid şi la început nu știe cum 

să își folosească superputerea, dar cu timpul devine cel mai cunoscut supererou şi salvează 

întreaga lume de răufăcători. El devine şi mai puternic deoarece este înconjurat de prieteni şi 

persoane care îl ajută să treacă peste fricile lui. 

El este personajul meu literar preferat deoarece nu s-a dat bătut şi a luptat pentru ce a 

vrut şi pentru a putea proteja pe toate lumea, mai ales pe cei dragi lui. 
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„Harry Potter”,  de K. J. Rowling.  

Stan Carla 

 

   Ronald Weasley este un personaj literar din povestea “Harry Potter” scrisă de K. J. 

Rowling. 

Ron Weasley , cum îi spun majoritatea oamenilor, are cinci frati (Bill, Charlie, Percy, Fred, 

George si Ginny) şi provine dintr-o familie cu sânge pur de vrăjitori.  Ronald are ochii căprui 

şi paărul roșcat. El are o mare frică de păienjeni, dar într-o zi şi-a învins-o cu ajutorul 

prietenului său, Harry Potter. La școala de magie Hogwarts,  în prima zi, fiecare copil trebuia 

să se așeze pe un scaun, iar Profesoara McGonagall le punea o pălărie  magică pe cap. 

Aceasta le spunea ce casa li se potrivește. Lui Ron i s-a potrivit casa “Cercetașii”.  

Ronald Weasley este o persoană foarte săritoare, timidă şi drăguță. Își ajută mereu 

prietenii. Odată s-a sacrificat la un joc de șah, diferit de cel normal, şi s-a luptat cu niște piese 

gigantice. Acesta este personajul meu preferat. 

„Amintiri din copilărie", de Ion Creangă 

Dragomir Cristian 

În „Amintiri din copilărie", Ion Creanga descrie copilăria personajului de când s-a 

născut şi până a plecat  de la Socola la stăruința mamei. 

Îl vedem pe Nica furând cireșele mătușii Măriuca, vânzând pupezele la târg ca un pui 

de negustor ce era ca tatăl său ori fugind cu pluta de la Broșteni după ce i-a dărâmat casa 

Irinucăi. La stăruința mamei care era neștiutoare de carte Nica a învățat alături de ea bechiile 

cărții. Zvăpăiat ca orice copil de vârsta lui făcea destule nebunii care nu îi încânta pe cei 

vârstnici.  

Fire veselă şi întotdeauna pus pe șotii stia sa iasă din toate încurcăturile.      
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Prinț și Cerșetor, de Mark Twain 

Barbu Daniel 

Personajul meu preferat este Cerșetorul. El face parte din cartea „Prinț și Cerșetor” 

scrisă de Mark Twain. El nu avea pantofi, avea  niște haine rupte și nespălate. Cerșetorul avea 

inima bună și voia să fie un prinț, dar tatăl său îl bătea de fiecare dată pentru că nu aducea 

mâncare și bani. Nu dintotdeauna voia să devină un prinț. Un fost profesor i-a dat niște cărți 

să citească, iar de atunci visa mereu să devină un prinț. Dar peste ceva timp se plimbase până 

ajunse la un castel din Londra. Gardienii nu voiau să-l lase să intre, dar a venit prințul și l-a 

invitat la masă. După ce au terminat masa cei doi au mai stat în camera printului și prințul s-a 

gândit sa le facă o farsa familiilor celor doi. Ei arătau aproape identici! Așa că cei doi și-au 

schimbat hainele și au plecat. Cerșetorul a rămas la castel, iar Prințul a plecat spre casa 

cerșetorului. După ceva timp cei doi și-au dat seama că le place mai mult acasă, iar cerșetorul 

era pe cale să fie încoronat, dar în ultima clipa s-a oprit și i-a dat coroana lui prințului care era 

în hainele cerșetorului. Acesta este personajul meu preferat dintr-o carte. 

 

Harry Potter, de J.K Rowling 

Banu Natalia 

 

Harry Potter (Daniel Radcliffe) este personajul principal care apare din primul 

film împreună cu cei doi prieteni ai lui ( Hermione Granger și Ronald Weasley). Harry 

Potter este un personaj foarte curajos pentru că el este băiatul care l-a învins pe 

inamicul (Voldemort) tuturor de la Hogwarts. Voldemort este personajul care i-a 
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omorât parinții lui Harry. El era și foarte popular, de asemenea. Harry este foarte 

prietenos.  

A salvat tot Hogwarts-ul de Voldemort. În primul film a fost pus de 

profesoeara lui Minerva McGonagall să joace un sport extrem care se numea 

Quidditch. În al doilea film a salvat-o pe Ginny care era sora lui Ronald Weasley. în al 

treilea film a ieșit un prizonier din închisoare care de fapt prizonierul nu era rău, ci era 

bun. În al patrulea film Harry câștigă cupa de aur (a câștigat meciul de Quidditch),  în 

al cincile film el cu vărul lui Dudley au aruncat o vrajă pe Dementori. În al șaselea 

film, moare cel mai iubit profesor din școală. În al şaptelea film începe războiul 

mondial dintre Harry şi celelalte personaje şi Voldemort (Death Eaters). Mie mi-au 

plăcut foarte mult aceste filme! 
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