
Din activităţile 

 noastre pentru un mediu mai curat 

























1.Cutie cu bomboane-Realizata de Bujor Adriana, 

Blaj Antonia si Cobuz Maria 

a.                     b.                  c.                                          

 



2.Suport pentru creioane   elev: COJOCARIU GABRIELA  -clasa: a X-a A  
 
Materiale folosite:  2 cutii din carton;Lipici ; Carton colorat; Foarfece; Riglă ; Hartie colorată. 
 
Gabriela ne relatează cum a realizat produsul: 
  
- Am tăiat cartonul colorat pentru a pune suportul de creioane. 

 
- Hartia colorata am taiat-o pentru a o lipii pe cutii . 

 
- Am luat tuburile de carton si le-am fixat (cu lipici) de bucata de carton (aceasta va fi 

baza pe care va sta suportul). Tuburile de carton le-am aşezat unul lângă altul , fiind la 
rândul lor lipite .  
 

-Lasati totul la uscat. 
- 
-Tuburile de carton vor fi date cu lipici. Şi vor fi acoperite cu hârtie colorată . 
- 
-  Şi gata produsul . 
 
 

 
   
 

 
 



3.Ceas din materiale reciclabile  
realizat de :Bulai Andreea – Denisa, Iacob Ana- 

Cristina  şi Petrache Alexandru de la clasa X B 

Imagini de la realizarea produsului 

  



4. Brățară din ață 2 brățări confecționate din ața colorata -

Denisia Iacobut și Ratan Andreea  de la clasa X-a A –Imagini 

activitate 

 



5. Lampă- confecţionată de Căprioară Bianca, Oprea Andreea şi Pal Mădălina 

de la clasa a X a B  
 Materiale necesare 

 Un balon 

 Un pahar de unică 

folosință 

 Șervețele 

 Aracet 

 Foi albe 

 Scoci 

 Un bec 

 Cablu 

 



 Pasul 1: Lipim paharul cu ajutorul scociului pe balon. 

Pasul 2: Confectionam din hartie pene pe 

care le vom lipi pe balon 

Pasul 3: Lipim servetele pe balon cu ajutorul aracetului, dupa 

care vom astepta sa se usuce aracetul ca sa se intareasca. Dupa 

ce se va usca aracetul vom da jos paharul si vom sparge balonul 

incet. 

Pasul 4: Vopsim balonul in culoarea galbena si asteptam sa se 

usuce. In varful balonului vom face o gaura. 



 Pasul 5: Vom lipi pe balon penele din hartie confectionate la 

pasul 2. 

 

Pasul 6: Bagam becul in gaura lasata de pahar si il vom scoate 

filamentul becului prin gaura din varful balonului 

Va prezentam varianta finala a lampii 



Glob iluminator- Proiectul a fost realizat de:Panzariu Nicoleta,  

Neagu Cosmin, Aioanei Bianca  

 Pentru realizarea proiectului au fost necesare următoarele 

lucruri : 

-pahare de plastic  

-capsator   

-instalație de la  pomul de Crăciun  

-foarfecă  

-scoci  





V-am prezentat câteva din activităţile de 

protejare a mediului  realizate de către 

iubitorii viitorului existenţei umane, de la 

Colegiul Tehnic Petru Roman  ! 

LA MULŢI ANI! 
 

Vă mulţumim pentru atenţie! 

5.06.2018  


