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1. Discută cu un coleg! A�lă de la el:

LUNGUL DRUM CĂTRE ȘCOALĂ

• Cât de des merge la cinematograf? Cu cine?
• Ce crede despre rolul fi lmului în viața noastră?
• Dar despre rolul lui în școală?

2. Privește a�ișele și scrie sub �iecare tipul de �ilm care crezi că se potrivește.
Atenție, un cuvânt este în plus!

    1. �ilm romantic     2. �ilm documentar             3. �ilm de animație

      4. �ilm de acțiune         5. comedie       6. �ilm SF
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3. Potrivește cuvintele cu de�iniția sau cu sinonimul:

1. parteneriat               
2. a recomanda
3. a parcurge
4. a depăși
5. matur
6. improvizat

a. a merge
b. a lăsa în urmă
c. cu judecată, cu experiență
d. asociere
e. alcătuit repede, fără o pregătire specială

f.  a indica

Insituția a putut să ........................................ problemele datorită unui ......................................... avanta-

jos. Având o gândire ................................... , conducerea ....................................... un drum lung până la 

dezvoltarea actuală. Permanent a demonstrat că nu a lucrat după un plan ...................................... , 

ci după cum le- ................................................. experții.

4. Folosește cuvintele de mai sus în enunțurile următoare, 
la forma potrivită:

5. Ascultă înregistrarea despre �ilmul În drum spre școală. 
Citește enunțurile și scrie dacă sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Cinematograful Republica prezintă �ilmul În drum spre școală, 
colaborând cu Institutul Francez.

2. Filmul prezentat este unul artistic, foarte apreciat în Franța.

3. Folosindu-se mai mult de imagini decât de cuvinte, �ilmul trans-
mite un mesaj deloc complicat.

4. În �iecare zi, cei patru copii trebuie să facă o călătorie plină de 
greutăți spre școală.

5. Copiii sunt speriați de drumul aventuros pe care îl au de parcurs.

A AF

FFA
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6. Ascultă din nou înregistrarea despre �ilmul În drum spre școală 
și completează tabelul de mai jos:

7. Pe baza informațiilor despre �ilm ascultate, lucrați în grupuri 
pentru a realiza un a�iș al �ilmului!

CINE VÂRSTA ȚARA ÎNSOȚITOR CUM 
CĂLĂTOREȘTE

CÂT 
CĂLĂTOREȘTE

JACKSON

ZAHIRA

SAMUEL

CARLOS
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8. Lucrați în perechi!

Elevul 1: Ai văzut afi șul fi lmului și ai ascultat prezentarea lui la radio. Îl inviți pe colegul tău la 
fi lm, încercând să îl convingi că este un fi lm care merită văzut.

Elevul 1: Ceri informații despre fi lmul la care ești invitat și accepți invitația primită.


