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Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertatea şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!

Deșteaptă-te, române!
Versuri: Andrei Mureșanu

Muzica: Anton Pann
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Ghid de utilizare a manualului

Cuvânt-înainte

Acest manual cuprinde:
 Varianta tipărită         Varianta digitală Simboluri folosite doar

în varianta digitală

Rezolvă

Privește

Vizionează  

Manualul este structurat în unități de învățare, fiecare unitate cuprinde:

22

Familia

2222

UNITATEA 2

E ER
 ¾ Privește cu atenție imaginea, pentru a răspunde la următoarele  

întrebări.
• Unde crezi că se află cei doi copii?
•  Când (în ce anotimp/ perioadă a anului/ zi a săptămânii/ moment 

al zilei) ar putea să se petreacă scena din desen? Argumentează.
 ¾ Povestește ce crezi că au făcut Andu, Anda și Buburuza, înainte de 

a ieși la joacă. Folosește formulele: „La început…”, „Apoi…” și „În 
sfârșit…”

 ¾ Explică regulile unui joc în aer liber, pe care îți place să îl practici 
împreună cu prietenii tăi. 

 ¾ La un moment dat, Buburuza lovește mingea din toate puterile și... 
se întâmplă ceva neașteptat. Spune ce îți închipui că s-a petrecut 
mai departe.

 ¾ Tocmai ai descoperit o fotografie cu imaginea de mai sus. Pe ver-
so erau câteva însemnări. Din păcate, scrisul s-a șters, din loc în 
loc. Au rămas doar câteva cuvinte: „fericire”, „neavând altă ieșire”, 
„neliniște”, „am început să plâng”, „mulțumire”, „părinți”, „fântână”. 
Încearcă să reconstitui mesajul, pornind de la însemnările care s-au 
păstrat. Folosește-le, într-un text de 5−7 rânduri.

JOC DE ROL

Imaginează-ți că, de două 
săptămâni, prietenul tău cel 
mai bun nu a mai ieșit la joa-
că. În timpul liber, stă doar în 
casă și butonează la nesfârșit 
consola primită în dar de ziua 
lui. Încearcă să-l convingi să 
se joace afară, alături de tine 
și de alți prieteni, dându-i trei 
motive pentru a face acest 
lucru. 

23
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UNITATEA 2

E E
Înainte de prima lectură a textului de mai jos, joacă îm-

preună cu colegii de clasă Mingea călătoare (citește descrierea 
regulilor acestora în caseta Joc). Sarcina de lucru trebuie să fie: 
„Spune despre ce crezi că va fi vorba în textul următor”. 

O întâmplare cu tata
de Alex. Ștefănescu

O întâmplare pe care încă mi-o amintesc, deși s-a petrecut într-un 
trecut îndepărtat, când aveam doar patru ani, este legată de o minge 
aruncată de mine, din greșeală, într-o fântână. 

Locuiam pe atunci în Lugoj, într-o casă cu o curte plină de pomi și 
cu o fântână din care veneau să-și ia apă și vecinii, pentru că era lim-
pede și rece. Mă jucam de unul singur cu mingea, aruncând-o în sus și 
încercând s-o prind. La una din aruncări, ea, în loc să mi se întoarcă în 
brațe, a atins o creangă, și-a schimbat direcția și a căzut drept în fântâ-
nă. Îndrăgisem acea minge, frumos colorată, ușoară și foarte elastică, 
dăruită de tata de ziua mea (pe data de 6 noiembrie 1951). Drept ur-
mare, am început să plâng cu lacrimi amare. Tata a făcut câteva încer-
cări s-o scoată, scufundând găleata fântânii în apă și ridicând-o de mai 
multe ori, cu speranța că va prinde mingea în ea. Dar mingea, jucăușă 
chiar și în situația deloc veselă în care se afla, sărea mereu din găleată.

– Am să-ți cumpăr altă minge, mai frumoasă, mi-a spus tata. [...]
Eu continuam să plâng:
– O vreau pe asta!
– Îți cumpăr zece mingi, numai să nu mai plângi.
– Nu, nu, nu! Pe asta o vreau.
Nevăzând altă ieșire, tata a coborât în fântână, cu picioarele și mâi-

nile îndepărtate lateral (ca omul generic din celebra schiță a lui Leo-
nardo da Vinci), ca să se poată sprijini de pereții din piatră de râu. 
Era o fântână largă și relativ adâncă [...] . Mă simțeam, vag, vinovat că 
tata își pune viața în pericol din cauza mea. Dar dorința arzătoare de 
a vedea mingea adusă la suprafață mă făcea nemilos. Tata a recuperat 
mingea, pe care o ținea cu mână la piept, astfel încât îi rămăsese o sin-
gură mână disponibilă pentru a se cățăra. S-a chinuit destul de mult, 
ținându-se de lanț. Era ajutat de doi bărbați aflați prin preajmă, care 
ridicau lanțul încet, folosind manivela fântânii. În cele din urmă, și 
tata, și mingea și-au făcut apariția.

Ce fericit am fost! Ce mult l-am iubit atunci pe tata! Și ce rușine mi-e 
azi când mă gândesc că l-am pus pe tata în pericol, numai din cauza 
egoismului meu de copil răsfățat.

Alex. Ștefănescu (n. 1947) este 
critic și istoric literar, prozator, 
dramaturg și publicist. A scris mii 
de articole și aproape treizeci de 
cărţi, dintre care a avut un mare 
ecou Istoria literaturii române con-
temporane. 1941–2000, publicată 
în 2005, pentru care a fost distins 
cu Premiul Uniunii Scriitorilor și cu 
Premiul Academiei. A publicat în 
2017 volumul Eminescu, poem cu 
poem, în care sunt prezentate sim-
plu, pe înțelesul oricui, toate poe-
ziile antume ale lui Eminescu.

LECTURĂ
Narativul literar

JOC

Regulile jocului Mingea călă-
toa re: toți elevii stau în cerc. 
Ei și își vor arunca unul altu-
ia, pe rând, o minge mică și 
moale. Elevul care ține min-
gea trebuie să îndeplinească 
o sarcină de lucru, trasată de 
profesor sau de elevul care 
i-a aruncat mingea, iar apoi să 
paseze mingea mai departe. 
Cine nu poate sau nu știe să 
îndeplinească sarcina dă min-
gea altui coleg. Două inter-
venții greșite atrag excluderea 
din joc. 
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UNITATEA 2 CITITUL ESTE BUCURIE

Hronicul și cântecul vârstelor
(fragment)

de Lucian Blaga

În aerul dimineților de primăvară, ne hărțuiam în curtea școlii, în 
timp ce în văzduh plutea un miros de fum de vreascuri și cearta gu-
reșă a vrăbiilor. Un clopoțel, ce suna de intrare, ne curma dintr-odată 
alergările și larma... Într-un asemenea ceas, ne-am adunat odată după 
recreație în clasă, cu părul vâlvoi și cu frunțile nădușite și așteptam să 
intre dascălul. Acesta deschide ușa, palid, și ne zice:

− Copii, plecați degrabă! Arde satul!
Ne-am înghesuit în ușă valvârtej și am ieșit, în goană, din școală. 

[...] Cu genunchii tăiați de alergare, ajung acasă. Caut prin casă. În casă 
nimeni, dar toate ușile deschise. Mă duc în șură. În șură, nimeni, dar 
norul de fum cădea. [...] Trec după șură. Acolo era într-adevăr cineva. 

Mama, pe stogul de paie, sta la pândă cu o vadră de apă în mână, ca 
să nu ia foc paiele. Mama veghea, se-ntorcea în dreapta și în stânga, și se 
repezea să stingă funinginea și scrumul arzător ce cădea din înalt. Era ca 
o luptă pe care Mama o ducea acolo sus, cu norul negru care – scormonit 
de vânt – se aprindea uneori în rotocoale, chiar deasupra noastră. 

Din sat ajungeau până la noi ca un murmur, ca un clocot, iar din 
fierberea de pretutindeni – țipete stinse. Câteodată țâșneau în depăr-
tare flăcări cât plopii. Vedeam pe Mama, puternică, deasupra, înfrun-
tând elementele și o nespusă încredere mă cuprinse...

E ER EA
 ¾ Realizează portretul mamei, așa cum este înfățișată ea în textele 

celor doi scriitori. 
 ¾ Spune ce ai fi simțit tu, dacă ai fi trăit una din experiențele povestite 

în cele două texte. 
 ¾ Scrie-i mamei tale un mesaj (sub forma unui bilet, a unui sms, a 

unui e-mail), în care să-i mărturisești ce simți pentru ea.
 ¾ Povestește o întâmplare deosebită pe care ai trăit-o alături de mama ta. 

VOCABULAR

a curma – a opri 
hronic – cronică; (aici) scriere 
care redă întâmplări (din viața 
autorului), prezentate în ordine 
cronologică
nădușit – transpirat 
stog – grămadă mare de fân
vadră – găleată 
vreasc – creangă uscată, des-
prinsă din copac

Lucian Blaga (1865−1961) a fost 
poet, prozator, autor de piese de 
teatru, �losof și traducător. A fost 
profesor universitar și membru al 
Academiei Române, cea mai pres-
tigioasă instituție culturală din 
țara noastră. S-a născut în satul 
Lancrăm, din județul Alba, �ind al  
nouălea copil al familiei sale. Pe 
mama scriitorului – înfățișată în 
textul citit de tine – o chema Ana 
Blaga, iar tatăl lui se numea Isidor 
și era preot.

ȘTIAI? AFLĂ MAI MULTE!

Hronicul și cântecul vârstelor este un roman auto-
biografic. Cartea a apărut după moartea autorului 
(în 1965), deși a fost redactată cu ani buni înainte (în perioada 
1945−1946). Din acest volum te-ar putea interesa paginile despre 
copilăria scriitorului. Ce preocupări o fi avut acesta când era mic? 
Cum se jucau copiii din vremea lui? Ce înseamnă „să pui la încerca-
re cerul – cu norii lui cu tot”? Află din romanul autobiografic al lui 
Lucian Blaga!

Hronicul... de Lucian Blaga
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UNITATEA 2

A. Înțelegerea textului
1) Transcrie din text câte o secvență care arată: 

timpul acțiunii; spațiul întâmplărilor.
(0,50 puncte) 

2) Numește două personaje care participă la 
acțiune  (0,50 puncte) 

3) Formulează două idei principale, desprinse 
din acest fragment. (1 punct)

4) Într-un text de 5−10 enunțuri precizează 
două caracteristici care justifică faptul că textul 
dat este o narațiune. (1 punct)

B. Limba română
1) Transcrie din text: un enunț asertiv și un 

enunț interogativ. (1 punct)
2) Motivează folosirea liniei de dialog și a virgu-

lelor în secvența:
„– Trageți, copii, cu arcul [...].”

(1 punct) 
3) Analizează părțile de vorbire prin care sunt 

exprimate subiectele în fragmentul: „A fost oda-
tă un împărat mare și puternic, și el avea trei  
feciori.”  (1 punct) 

4) Transcrie enunțurile, corectând greșelile 
de acord între subiect și predicat din următorul 
enunț: „Grupul au ajuns repede la punctul de în-
tâlnire. Aici îi aștepta părinții, rudele, cunoscuții.”

(1 punct) 
PARTEA A II-A 
Alcătuiește o compunere narativă de 10−15 

enunțuri, în care să povestești o întâmplare petre-
cută alături de familia ta, într-o vacanță.

În compunerea ta, trebuie: 
• să relatezi o întâmplare, respectând succesiu-

nea logică a faptelor; (0,30 puncte)
• să precizezi două elemente ale contextului 

spațio-temporal; (0,30 puncte)
• să respecți structura specifică tipului de com-

punere cerut; (0,30 puncte) 
• să ai obligatoriu numărul minim de enunțuri 

precizat. (0,30 puncte) 
Vei primi 0,80 puncte pentru redactarea întregii lucrări 

(unitatea compoziţiei – 0,20 puncte; coerenţa textului – 0,20 
puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adec-
vate conţinutului – 0,20 puncte; ortografia și punctuaţia – 
0,20 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină și lizibili-
tatea – 0,20 puncte).  Total: 10 puncte (1 punct din oficiu) 

EVALUARE
PARTEA I 
Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor:
„A fost odată ca niciodată etc. A fost odată un împărat mare și puternic, și el avea trei feciori. Fă-

cându-se mari, împăratul se gândi [...] să-și însoare copiii ca să fie fericiți. Într-o noapte, nu știu ce visă 
împăratul, că a doua zi, de mânecate, își chemă copiii și se urcă cu dânșii într-un turn ce avea în grădină. 
Porunci să-și ia fiecare arcul și câte o săgeată.

– Trageți, copii, cu arcul, le zise împăratul, și unde va cădea săgeata fiecăruia, acolo îi va fi norocul.
Traseră, deci, și săgeata celui mai mare din fii se înfipse în casa unui împărat vecin; a celui de al 

doilea se înfipse în casa unui boier mare d-ai împăratului; iară săgeata celui mai mic se urcă în naltul 
cerului. [...] Când o văzură coborându-se și se înfipse într-un copaci nalt dintr-o pădure mare. Se duse 
fiul cel mare, își luă soție pe fata împăratului vecin, și se întoarse cu dânsa la tatăl său. Se duse și cel 
mijlociu și se întoarse și el cu o soțioară mândră și frumoasă.

Se duse și cel mic. Cutreieră lumea până ce ajunse la pădurea cea mare unde se lăsase săgeata lui  
și [...] dete de copaciul în care se înfipsese și săgeata lui. Acest copaci era nalt și gros și bătrân. [...] Și 
din ramură în ramură, [...] ajunse până în vârf. Acolo puse mâna și-și luă săgeata. [...] Nu-i fu destul că 
nu-și aflase acolo pe scrisa lui, se mai pomeni, când vru să plece de lângă copaci, că se agață de spina-
rea lui o bufniță. [...] Daca văzu și văzu, [..] o luă la drum. În cale, băgă de seamă că alte șase bufnițe se 
țineau după dânsul. [...] Cum intră în cămara unde locuia dânsul [..], cele șase bufnițe se așezară careși 
pe unde; iar cea d-a șaptea bufniță, care se încleștase de spinarea lui, se așeză în pat. A doua zi, ce să-i 
vază ochii? Lângă dânsul în pat, o zână așa de frumoasă, de amuțea și nu știu cine când o vedea; iară la 
capetele patului lor șase roabe, una mai frumoasă decât alta.  

(după Zâna Zânelor, basm cules de Petre Ispirescu)

Familia
UNITATEA

Familia, școala, universul cu toate tainele lui, dar și lumile inventate, prietenii, jocurile, locul natal, locul 
în care trăiești fac parte din universul oricărui copil de vârsta ta. Acestea au devenit teme ale capitolelor din 
manualul tău de limba română. 

Fiecare unitate de învățare cuprinde pagini de: Lectură, Comunicare orală, Redactare, Elemente de 
construcție a comunicării. Acestea sunt îmbogățite cu două rubrici incitante: Cititul este bucurie (în care 
vei găsi fie prezentări ale unor cărţi sau reviste, fie alte povești interesante) și Elemente de interculturalitate 
(cu multe curiozități despre diverse culturi, despre lucruri pe care crezi că le cunoști deja, întru totul: 
limba română, scrisul, cititul). Cuprinsul conține titluri care îți vor părea dificile; ele preiau formulările din 
programa școlară, un document important în munca la clasă a profesoarei sau a profesorului tău de  limba 
și literatura română. Însă felul în care conținuturile denumite de titluri îți vor fi prezentate este adaptat 
vârstei tale. 

Manualul pe care ţi-l propunem poate părea dens, dar nu toate conținuturile sunt obligatorii. Informațiile 
suplimentare sunt marcate cu asterisc (*) sau sunt prezentate în rubrica Știai? Află mai multe!

Vei avea la dispoziție și un manual digital cu: exerciții interactive, filme, jocuri, teste de autoevaluare 
(existente doar aici) și alte elemente provocatoare.  

Atenție! Pentru a rezolva anumite exerciții vei avea nevoie de dicționare precum Dicționarul explicativ al 
limbii române (DEX) sau Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a (DOOM 2).

Spor la citit, la scris și – mai ales – la descoperit lucruri noi, în clasa a V-a!
Autoarele

Titlul subtemei
Numărul unității

Domeniul de conținut
Conținut

JocJoc de rol

Exerciții Text de bază 
integral

Vocabular Conținuturi suplimentare

Scurtă prezen-
tare a autorului

Test 
de evaluare

creo
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Competențe generale și specifice
COMPETENȚE GENERALE
1.  Participarea la interacțiuni verbale în diver-

se situații de comunicare, prin receptarea și 
producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4.  Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a 

limbii în procesul comunicării orale și scrise
5.  Exprimarea identității lingvistice și cultura-

le proprii în context național și internațional

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Participarea la interacțiuni verbale în diver-

se situații de comunicare prin receptarea și pro-
ducerea textului oral 

1.1. Identificarea temei, a unor informații esen-
țiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare 
explicite și/sau a comportamentelor care ex-
primă emoții din texte narative, monologate 
sau dialogate 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date 
de profesor, a unor informații și a unor idei, ex-
primând opinii, emoții și sentimente prin par-
ticiparea la discuții pe teme familiare, de inte-
res sau pornind de la textele ascultate/citite 

1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și 
nonverbale, în funcție de situația de comunicare 

1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi in-
terlocutori, folosind strategii simple de ascul-
tare activă și manifestând un comportament 
comunicativ politicos față de interlocutor(i) 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
2.1. Identificarea informațiilor importante din 

texte literare și nonliterare, continue, discon-
tinue și multimodale 

2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și 
secundare din texte diverse 

2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a 
unui răspuns creativ pe marginea unor texte 
de diferite tipuri, pe teme familiare 

2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției 
în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 

2.5. Observarea comportamentelor și a atitudini-
lor de lectură, identificând aspectele care ne-
cesită îmbunătățire 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, 

având în vedere etapele procesului de scriere 
și structurile specifice, pentru a comunica idei 
și informații sau pentru a relata experiențe 
trăite sau imaginate 

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a 
unui text simplu, pe o temă familiară, cu inte-
grarea unor imagini, desene, scheme 

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a 
unor texte diverse din punctul de vedere al 
corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al 
clarității 

3.4. Observarea atitudinilor manifestate în pro-
cesul redactării unui text, identificând aspec-
tele care necesită îmbunătățire 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a 
limbii în procesul comunicării orale și scrise 

4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologi-
ce de bază ale limbii române standard pentru 
înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor 
comunicative 

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de 
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 
corectă a intențiilor comunicative 

4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și 
a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 
achizițiile fonetice de bază

4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepi-
ce în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 
sintactico-morfologice în interacțiunea verbală

4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corela-
ție cu gândirea logică/analogică, în procesul 
de învățare pe tot parcursul vieții

5. Exprimarea identității lingvistice și cultura-
le proprii în context național și internațional

5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și 
de lectură cu acelea provenind din alte culturi

5.2. Identificarea unor valori culturale promovate 
în textele autorilor români din diferite perioa-
de istorice
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UNITATEA 1

E ER
 ¾  Spune primele trei cuvinte care îți vin în minte când auzi cuvântul 

familie. 
 ¾  Enumeră titlurile a trei povești sau cărți pe care le-ai citit sau despre 

care ai auzit vorbindu-se în familia ta. 
 ¾  Descrie imaginea de mai sus, spunând și ce sentimente îți inspiră 

atmosfera din căminul celor doi copii. 
 ¾  Precizează două asemănări și două deosebiri între camera copiilor 

și camera ta.
 ¾  Andu și Anda, cei doi copii din desen, obișnuiesc să citească, în 

fiecare seară, o poveste. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le 
fac întotdeauna împreună. Povestește ce îți place ție să faci, alături 
de familia ta. 

 ¾  Scrie un text de maximum cinci enunțuri, în care să îți prezinți pro-
pria familie.

 ¾  Amintește-ți ce ai învățat în clasa a IV-a la orele de istorie despre 
trecutul personal și alcătuiește și tu un arbore genealogic al familiei 
tale, asemănător cu acelea din manualul digital. Completează frun-
zele cu numele și gradele de rudenie dintre membrii familiei tale.

JOC

În familie, �ecare dintre noi 
are propriul mod de a-și ex-
prima afecțiunea față de cei 
apropiați. Chiar și unele po-
vești ale copilăriei vorbesc 
despre acest lucru. Enumeră 
trei modalități prin care le 
împărtășești celor din familie 
dragostea ta. 

JOC

În familie,

JOC

În familie,

JOC

În

creo
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UNITATEA 1LECTURĂ

E E
Citește cu atenție textul următor și observă ce trăiri, ce 

emoții îți trezește. 

Sarea în bucate
de Petre Ispirescu

A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. 
Rămânând văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fe-

telor. Ele mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca 
să le crească pre ele, să le învețe și să le păzească de orice răutăți 
și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să uite 
mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mumei lor.

Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai întreabă pe fata 
cea mai mare: 

− Fata mea, cum mă iubești tu pe mine? 
− Cum să te iubesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, 

după ce se gândi că, oare, ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o 
tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi.

− Să-mi trăiești, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine!
Și întrebând și pe fata cea mijlocie: 
− Dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea? 
− Ca zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse. 
− Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea! Să mă bucur de tine!
Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea 

către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură cât 
un lucru mare, când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El 
socoti că altfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea și ca 
zahărul. Și uitându-se și la fata cea mai mică, ce sta mai deoparte și cu 
sfială, o întrebă și pe dânsa: 

− Cum mă iubești tu, fata mea? 
− Ca sarea în bucate, tată! răspunse și ea cu fața senină, zâmbind 

cu dragoste firească și lăsându-și ochii în jos, de rușine că vorbi și ea. 
Ea se rușina, biet, văzând că tată-său o băgase și pe ea în seamă, ca o 
mai mică ce era.

[Împăratul se înfurie și o alungă pe fată de acasă. Aceasta pribe-
gește din sat în sat, până ce ajunge la curtea unui alt împărat. Acolo, 
mezina devine ajutoarea unei chelărese. Vestea despre vrednicia și 
smerenia ei ajunge la urechile împărătesei, care dorește să o cunoască. 
Descoperindu-i calitățile, împărăteasa o îndrăgește ca pe copila ei, cu 

Petre Ispirescu (1830−1887) a 
fost un editor, scriitor și culegător 
de folclor român. Îndrăgostit de 
creațiile populare românești, a cu-
les multe basme, le-a repovestit și 
le-a publicat în volumul Legendele 
sau basmele românilor (1872). 
Generații de părinți le-au citit co-
piilor basme din această carte: 
Aleodor împărat, Prâslea cel voinic 
și merele de aur, Greuceanu și multe 
altele. 

ISTORIA CUVINTELOR

• *Știința care se ocupă cu stu-
dierea originii cuvintelor și a 
modului în care forma și sen-
surile acestora se modi�că se 
numește etimologie.
• Cuvântul basm provine din 
termenul slav basnŭ care în-
seamnă „născocire, scornire”. 
Basmul este o creație literară 
populară sau cultă. Ideea cen-
trală a unui basm este lupta 
dintre bine și rău. În această 
confruntare, binele triumfă. 

Narativul literar 

creo
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UNITATEA 1 LECTURĂ

toate că avea un băiat, pe care îl iubea nespus. Într-o zi, fiul împăratu-
lui plecă la război, alături de tatăl lui. Feciorul se întoarce acasă rănit. 
Tânăra slujnică îl îngrijește cu devotament, iar fiul împărătesei se în-
drăgostește de ea și o cere de soție. La nuntă este po¹it și tatăl ei. Fata 
gătește singură pentru el și nu pune sare în mâncăruri. Nemulțumit de 
gustul acestora, împăratul i se plânge cuscrului său. Atunci, mireasa 
intervine și le povestește tuturor prin ce a trecut.] 

– Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat, și iată pen-
tru ce am făcut-o: acest împărat este tată-meu. Noi eram trei surori în 
casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile 
mele cele mai mari, una îi răspunse că îl iubește ca mierea, alta ca 
zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu 
că nu se poate mai multă iubire decât aceasta! Tata s-a supărat pe mine 
și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să piei și, prin muncă, 
cinste și hărnicie, am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dove-
desc tatei că fără miere și fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără 
sare nu, d-aia i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu 
minte împărătească cine a avut dreptate.

Toți mesenii într-o glăsuire găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata 
gonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să 
prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertăciune. Fata, și ea, i-a săru-
tat mâna și și-a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și 
se puseră pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl 
fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mân-
drea că a dobândit o așa noră, și de viță bună, și înțeleaptă, și harnică.

Și încălecai p-o șea, și v-o spusei d-voastră așa.
Și încălecai p-o lingură scurtă, să trăiască cine ascultă.
Și mai încălecai p-un fus, să trăiască și cine a spus.

A A L A UL E
Poți intra pe www.dexonline.ro, pentru a afla înțelesul altor cuvinte 
necunoscute din text. Site-ul www.dexonline.ro oferă pe internet 
informații extrase din mai multe dicționare ale limbii române.

E ER LU EA E ULU
 ¾ Răspunde la următoarele întrebări, după ce recitești textul: 

• De ce împăratul le creștea singur pe cele trei fete?
• Ce face mezina, după ce este alungată de acasă?
• Din ce motiv fata cea mică îi gătește împăratului, la nuntă, mân-

carea fără sare?
• Ce reacție au mesenii de la ospăț, după ce află povestea fetei?

VOCABULAR

bântuială – supărare, necaz
 chelăreasă – femeie care admi-
nistra alimentele de la curtea 
unui boier și care păstra și cheile 
cămării 
 cuscru – tatăl unuia dintre soți în 
raport cu părinții celuilalt soț
duh – (aici) minte, inteligență
de viţă (bună) – de origine alea-
să; nobil
a pribegi – a umbla din loc în 
loc, a hoinări
 sârguință – strădanie, străduin-
ță, silință; hărnicie, râvnă, zel
a se sili – a se strădui
 șea (șa) – parte a harnașamen-
tului care se pune pe spinarea 
calului și pe care stă călărețul
 vrednicie – hărnicie, îndemâna-
re, pricepere

Narativul literar

JOC

Emoții „la cald”
După încheierea primei lec-
turi a basmului Sarea în bu-
cate, completează în caiet o 
schemă, pentru a-ți evidenția 
emoțiile stârnite de acesta. 
Folosește emoticoanele: ,  
sau  (atitudine neutră) etc. 
Utilizează între unu și cinci 
emoticoane, pentru �ecare 
secvență. Motivează-ți, oral, 
evaluarea făcută. 

JOC

Emoții „la

JOC

Emoții „la

JOC

E ER LU EA E ULU
¾

evaluarea făcută.

Ce am simțit:

− la începutul lecturii:

− pe parcursul lecturii:

− la sfârșitul lecturii:

creo
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 ¾ Enumeră însușirile fetei celei mici, așa cum se deduc din text.
 ¾ Povestește basmul Sarea în bucate, completând textul de mai jos: 

Demult, trăia un împărat care avea trei fete. Într-o zi, el și-a întrebat 
fiicele ...
Acestea i-au răspuns, pe rând, .... Nemulțumit de răspunsul mezinei, 
tatăl ... Fata a ajuns ... Acolo, ... La nuntă, ...
În cele din urmă, ...

 ¾ Completează „ciorchinele” de mai jos, adăugându-i oricâte „boabe” 
dorești..

Sarea în bucate 
(loc, timp, per-
sonaje)

3. Enumeră 
personajele!

Din împărăția 
în care a ajuns 
mezina

De la curtea 
tatălui împărat

1. Când 
se petrec 
întâmplările?

2. Unde  
se petrece  
acțiunea? 

REŢINE!
Modul de expunere prin care sunt redate întâmplări reale sau imagi-
nare se numește narațiune. 
Textul în care sunt relatate fapte, evenimente, într-o desfășurare gra-
dată, este un text narativ. Într-un text literar, autorul inventează pro-
pria lume, cu locuri și personaje imaginare, cu întâmplări aparte. 
O narațiune literară are: acțiune (întrebarea Ce se petrece în text? te 
ajută să descoperi întâmplările), personaje (pe care le identifici răs-
punzând la întrebarea Cine participă la întâmplările povestite?) și na-
rator (povestitor). 
Personajele literare, „actorii” acțiunii, se comportă și acționează după 
legi imaginate de autor. 
Întâmplările unei povestiri sunt încadrate: în timp (poți afla indicii 
temporali răspunzând la întrebarea Când se petrec întâmplările?) și în 
spațiu (poți stabili reperele spațiale răspunzând la întrebarea Unde se 
petrece acțiunea?).

E ER LU EA UV EL R
 ¾ Transcrie din text cinci cuvinte care se referă la familie. 
 ¾ Completează lista cu cel puțin cinci termeni cunoscuți de tine care 

indică grade de rudenie.

E ER EA
 ¾  Apelând la experiența ta de lec-

tură, completează tabelul alătu-
rat, după ce l-ai copiat în caiet. 
Vei avea în vedere 3–5 texte na-
rative.

Narațiunea 
citită

Personajul 
principal

Ce 
face 

eroul?

Locul unde 
se petrece 
acțiunea

Timpul  
întâmplărilor

LECTURĂ
Narativul literar

ISTORIA CUVINTELOR

Substantivul narațiune este 
de origine latină (narratio) și 
înseamnă „poveste, povestire, 
istorie, istorisire”.
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UNITATEA 1

 ¾ Folosindu-te de ceea ce ai aflat despre narațiune, precum și de cu-
noștințele dobândite în clasele primare, alege doar afirmațiile pe 
care le consideri corecte. Citește-le colegilor.
a) Într-o narațiune, se povestesc întâmplări. 
b)  Textul în care sunt descrise trăsăturile unui personaj, ale unui 

obiect, ale unui peisaj este un text narativ. 
c)  Lumea basmului este una imaginară, populată de eroi de poveste.
d) Eroii din Sarea în bucate sunt persoane reale. 
e)  Lectura basmului stârnește emoții, îl impresionează pe cititor, în-

trucât textul este literar.
f )  Ca orice text informativ (nonliterar), Sarea în bucate oferă infor-

mații clare despre un aspect din realitate: rolul sării în alimentație.    
 ¾ Argumentează selecția făcută la exercițiul anterior. 
 ¾ Privește filmul despre piesa de teatru Regele Lear de William Shake-

speare, existentă în manualul digital. Enumeră asemănări și deose-
biri între aceasta și Sarea în bucate, referindu-te la timpul și locul 
acțiunii, la personaje și la întâmplări. 

 ¾ Precizează două valori morale pe care le respectă atât perso-
najele din Sarea în bucate, cât și personajele din piesa de teatru 
Regele Lear. 

LECTURĂ
Narativul literar

DISCUTĂ

• Discută cu toți colegii tăi 
despre comportamentul îm-
păratului față de �ica lui cea 
mică, aducând argumente 
pentru �ecare din următoare-
le ipoteze:
a) Împăratul reacționează exa- 
gerat, pentru că este orgolios 
(mândru, îngâmfat). 
b) Copleșit de povara creșterii 
copilelor și de grijile împărăției, 
tatăl nu are răbdare să se gân-
dească atent la spusele fetei.  
• Explică, din punctul tău de 
vedere, ce înseamnă „a iubi pe 
cineva ca sarea-n bucate”. 

PROIECT

Realizează în echipă cu alți 
colegi sau colege un pro-
iect interdisciplinar cu titlul 
Minunile sării. Folosește in-
formațiile dobândite la ore-
le de geogra�e și de istorie. 
Poți căuta informații despre: 
bene�ciile sării pentru orga-
nism; pericolele excesului de 
sare, în alimentație; utilizarea 
inedită a sării, în viața de zi cu 
zi; drumul sării – în vechime; 
,,împărățiile sării” – salinele. 
Prezintă proiectul sub forma 
unui poster sau a unui colaj 
de fotogra�i și de texte, a unei 
prezentări în PowerPoint sau 
în Prezi, a unui �lm care să 
conțină diverse interviuri și 
imagini digitale etc.

A A L A UL E
„Sarea este un element indispensabil vieții, fiind considerată încă 
din Antichitate un adevărat «dar al zeilor» [...]; treptat, devine un 
simbol al ospitalității; ieșirea cu pâine și sare înaintea unui musa-
fir exprimând sentimentele cele mai sincere de respect și prietenie. 
Datorită importanței sale alimentare, sarea a fost și monedă de 
schimb, iar cuvinte precum soldă și salariu provin din latineștile 
sal, salis, «sare».” (Romulus Antonescu, Dicționar de simboluri și 
credințe tradiționale românești)

Salina Turda
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UNITATEA 1

DISCUTĂ
Descrie tabloul lui Edgard Degas (1834−1917), Familia Bellelli, 
reprodus alături. (Amintește-ți, de la orele de istorie și desen din 
clasa a IV-a, că, atunci când  prezinți o imagine, trebuie să ai în 
vedere: numărul persoanelor înfățișate; vestimentația acestora; 
modul în care sunt înfățișate – în picioare sau așezate, singure sau 
în grup etc.; relațiile dintre ele; locul în care se află; momentul în 
care au fost surprinse etc. Culorile folosite de pictor, jocul de lumini 
și umbre sunt, firește, foarte importante.) Discută cu toți colegii tăi 
despre emoțiile pe care pictura ți le transmite.

COMUNICARE ORALĂ

E ER
 ¾ Citește pe roluri replicile subliniate cu caractere cursive în basmul Sarea în bucate (pagina 9).
 ¾ Numește personajele care au rolurile de vorbitor și de ascultător în dialogul de la exercițiul anterior.

REŢINE!
Pentru a fi în legătură unii cu ceilalți, oamenii comunică. 
Atunci când comunicarea se realizează prin intermediul limbaju-
lui, protagoniștii sunt: vorbitorul (sau emițătorul) și ascultătorul 
(sau receptorul). Vorbitorul transmite un mesaj. Ascultătorul 
primește, receptează mesajul transmis de acesta. Pe parcursul co-
municării, rolurile se schimbă. 
Oamenii transmit mesaje prin tonul și volumul vocii ori prin ritmul 
vorbirii; prin mimică, prin gesturi, prin mișcările corpului. 
Pe lângă limbaj, există și alte modalități prin care oamenii își îm-
părtășesc gândurile, trăirile, emoțiile sau prin care își transmit unii 
altora informații. Muzica, dansul, artele plastice reprezintă forme 
de comunicare.

E ER EA
 ¾ Precizează cinci cuvinte sau expresii care au înțeles asemănător cu verbul a comunica. 
 ¾ Imaginează-ți că îi iei un scurt interviu mezinei împăratului din basmul Sarea în bucate. Scrie întrebă-

rile și răspunsurile, ghidându-te după sugestiile de răspunsuri prezentate mai jos.
– ...?
– Noi eram trei surori în casa părintească. 
– ...?
– Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunse că îl iubește 
ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate mai 
multă iubire decât aceasta! 
– ...?
– Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să piei și, prin muncă, cinste 
și hărnicie, am ajuns unde mă vedeți.
– Mulțumesc, prințesă! 

 ¾ Numără de câte ori fiecare dintre cele două personaje a avut rol de vorbitor și de câte ori a devenit ascul-
tător în timpul dialogului improvizat în exercițiul anterior.

Roluri în comunicare

E. Degas, Familia Bellelli
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UNITATEA 1 REDACTARE

E ER
 ¾ În clasa a IV-a, la o oră de istorie în care s-a vorbit despre trecutul fa-

miliei, Ioana, o elevă de vârsta ta, prietenă cu Anda și Andu, a avut 
de scris o compunere despre eroul familiei sale. Dacă tu ai avea de 
scris despre un erou al familiei tale, la cine ai apela, pentru a aduna 
informații? Numește trei persoane cu care ai sta de vorbă.

 ¾ Ioana a decis să scrie despre un străbunic. A formulat și câteva idei, 
pentru compunerea sa:

• Dulea Nicolae a trăit între anii 1906−1991. 
• A luptat în al Doilea Război Mondial . 
• A fost luat prizonier şi a fost trimis la muncă în 
bazinul carbonifer Donbas (actuala Ucraina). 
• În mină, a avut un accident. 
• A fost salvat de către un medic german . 
• A trăit mulţi ani în zona Donbasului şi a îndurat 
multe greutăţi: frig, foamete ...
• După opt ani de prizonierat, s-a întors în România 
continuându-şi viaţa alături de familie . 
• Admir curajul şi rezistenţa bunicului meu. 

 ¾ Aranjează ideile Ioanei în următorul tabel, după ce l-ai transcris în 
caiet.

REŢINE!
Există mai multe etape ale scrierii unui text:
1.  Alegerea subiectului: descoperă subiecte în universul familiar.
2.  Generarea ideilor: adună informațiile necesare.
3.  Planificarea: selectează informațiile semnificative pentru tema ta; organizează informațiile și fă 

un plan de idei.
4.  Scrierea: încadrează-te în subiect; respectă cele trei părți ale textului – introducerea, cuprinsul, 

încheierea; scrie corect; fii atent(ă) la așezarea textului în pagină și la evidențierea paragrafelor.
Paragraful este un pasaj al unei lucrări despărțit de restul textului printr-un alineat nou. Este un frag-
ment (unitar), care cuprinde o anumită idee.

Partea  
compunerii

Idei Ce trebuie să conțină

Introducere Loc, timp, unele personaje;
„intrarea” în poveste

Cuprins Întâmplări prezentate 
într-o ordine logică

Încheiere Sfârșitul întâmplărilor, 
impresii, concluzii; 
,,ieșirea” din poveste

Etapele scrierii

LUCREAZĂ ÎN ECHIPĂ

• În orice familie există per-
soane care au de împărtășit 
istorii aparte. Scrie un text de 
șapte−opt paragrafe, în care 
să redai po vestea eroului din 
familia ta. Respectă etapele 
scrierii unui text!
• Realizează alături de colegii 
din clasa ta o publicație on-li-
ne cu titlul Familii de poveste, 
care să cuprindă toate poveș-
tile despre eroii din familiile 
voastre. 
Pentru ca munca voastră să �e 
e�cientă, asumați-vă rolurile 
po trivite: editor de text, editor 
ima gine, coordonator etc.
Orientativ, puteți consulta 
pos tă rile cu aceeași temă de 
pe site-ul www.bunatate.ro 
din sec țiunea Vorbe bune – 
Familii de poveste.

25

„Pe Frontul de Est... nu avem benzină deloc, cerșim prin 
toate părțile, dar fără rezultat, armata unei țări cu atâta 
benzină ca România stă înțepenită și nu se poate mișca; 
multe anomalii se mai întâmplă și în lumea asta... ”

Re}ine!
³³ La 23 august 1944, România a întors armele împotriva 

Germaniei. Au eliberat apoi Transilvania, Ungaria și Ce-
hoslovacia.
³³ În vara anului 1944, România a fost ocupată de trupele 

sovietice; treptat, s-a instaurat regimul comunist. 
³³ Pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial au 

murit peste 800 000 de români dintr-o populație care nu 
depășea 12 000 000 de locuitori.

Comunism = sistem 
politic care pretindea 
că urmărește instaura-
rea proprietății comune.

DICŢIONAR

1939 – începe al Doilea 
Război Mondial.
1940 – România pier-
de Basarabia, Transil-
vania de la nord de 
Mureș și sudul Dobro-
gei și încheie o alianță 
cu Germania nazistă.
1941 – Basarabia și Bu-
covina sunt realipite 
țării; armata română 
își continuă înaintarea 
în U.R.S.S.
19431944 – trupele ro-
mâne suferă înfrângeri 
grele pe Frontul de Est.
23 august 1944 – arma-
ta noastră întoarce ar-
mele împotriva Germa-
niei naziste.
1947 – regele Mihai I 
este silit să abdice; în 
România se instaurea-
ză un regim comunist.

CRONOLOGIE

³³ Caută cărți de memorii ale unor martori ai celui de-al Doi-
lea Război Mondial. Notează-ți cele mai interesante amintiri 
pe care le-au scris despre acea perioadă din viața lor. 
³³ Citește cu atenție textul de mai jos, un fragment din Jurna-

lul ofițerului Constantin Sănătescu și, după ce ai cercetat și alte 
surse despre situația armatei române pe Frontul de Est, scrie 
un eseu de o jumătate de pagină în care să îți exprimi opinia 
despre înaintarea armatei noastre în Uniunea Sovietică:

Exerseaz\

Intrarea trupelor sovietice în București (30 august 1944)
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E ER EA
 ¾ În cele din urmă, Ioana a scris textul următor. Citește-l cu atenție, pentru a putea rezol-

va cerința exercițiului. 

Introducere

Cuprins 

Încheiere

Supravieţuitorul
Străbunicul , Dulea Nicolae, s-a născut în 1906, în Răzvad, 

judeţul Dâmboviţa, şi a murit în 1991.  A avut trei copii: două fete 
şi un băiat. Și-a făcut stagiul militar în Moldova şi a luptat în al 
Doilea Război Mondial . 

În 1941, a plecat în război alături de nemţi , împotriva ruşi-
lor. La scurt timp, a fost luat prizonier de către ruşi , în Basarabia, 
şi a fost trimis la muncă în bazinul carbonifer Donbas (din Ucrai-
na). Acolo existau mine foarte mari , cu galerii de câţiva kilometri . 
Într-o zi , s-a produs un accident de muncă, iar străbunicul şi-a 
fracturat piciorul . Cum acesta s-a infectat, el era gata să moară, 
dar l-a salvat un medic german . În urma accidentului , nu a mai 
lucrat în mină şi a fost trimis la colhoz (o cooperativă agricolă de 
producţie din fosta Uniune Sovietică). Acolo, iarna era foarte frig 
şi , ca să nu îi îngheţe faţa, când ieşea afară, se ungea cu grăsime. 

Cât timp a fost prizonier, a suferit foarte mult de foame. No-
roc că a lucrat la bucătărie unde, pe ascuns, se hrănea cu coji de 
cartofi şi cu alte resturi de mâncare . Când nu mai rezistau, ceilalţi 
mâncau pământ şi mureau. 

Prizonierii erau eliberaţi periodic. Străbunicul îşi aştepta 
rândul cu înfrigurare, căci era nerăbdător să se întoarcă şi el în 
România, la ai lui . După opt ani de prizonierat, a plecat acasă cu 
trenul . Călătoria de întoarcere a durat trei săptămâni . 

Când a ajuns acasă, vorbea foarte bine limba rusă. Din ferici-
re, şi-a reluat serviciul la CFR . Ultimii ani de viaţă şi i-a petrecut 
alături de familie . 

Mă gândesc la curajul străbunicului meu şi îmi spun că eu 
nu aş fi în stare de o asemenea îndrăzneală, de atâta rezistenţă în 
faţa greutăţilor. Povestea lui de viaţă mi se pare interesantă şi mă 
emoţionează de fiecare dată când mi-o amintesc. 

(Ioana Vicol, clasa a V-a, București)
După ce l-ai transcris în caiet, completează tabelul de mai jos cu informații despre textul 
scris de Ioana:

nu aş fi în stare de o asemenea îndrăzneală, de atâta rezistenţă în nu aş fi în stare de o asemenea îndrăzneală, de atâta rezistenţă în 

Părțile textului Număr de  paragrafe
Introducere
Cuprins
Încheiere

Părțile textului
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E ER
 ¾ Recompune proverbele, găsind continuarea fiecăruia în coloana 

din dreapta:
 ca să știu și eu.
Spune-mi cu cine te însoțești …  ca să-ți spun cum  
 îți va fi ziua.
 ca să-ți spun cine ești.
 
 ca să fii sănătos.
Trebuie să mănânci un car de sare cu cineva…  ca să-l poţi cunoaşte. 
 ca să ai un prieten. 

REŢINE!
În comunicare, cuvintele se organizează în enunțuri. 
Enunțul este unitatea de bază a comunicării. 
Enunțul:

• se referă la o stare de lucruri reală sau posibilă;
• are un înțeles de sine stătător;
• are o structură unitară;
• are o intonație specifică.

}
}

E ER EA
 ¾ Valorificând cunoștințele dobândite anul trecut la orele de educa-

ție civică și pornind de la fragmentul marcat cu litere îngroșate în 
pagina 9, scrie cinci enunțuri despre o familie cu un singur părinte. 

 ¾ Citește cu atenție următorul bilet pe care Andu i l-a scris Andei, apoi 
rezolvă cerințele.

Anda, 
Nu uita! După-amiază, Ioana vine la noi . Cât mă 
bucur! Vom repeta rolurile pentru piesa de teatru 
inspirată de basmul „Sarea în bucate”. Din păcate, 
am rătăcit scenariul . L-ai văzut pe undeva? Fă or-
dine în camera noastră! Poate îl găsim acolo.

Andu

 ¾ Alege apoi, în fiecare caz, răspunsul pe care îl consideri corect și 
prezintă-l colegului sau colegei de bancă:
• Enunțul „După-amiază, Ioana vine la noi.”:
a) solicită o informație;
b) exprimă un îndemn, o poruncă adresată cuiva;
c) transmite o informație. 

Enunţul • Tipuri de enunţuri

DISCUTĂ

Discută cu toți colegii tăi înțe-
lesul unuia dintre proverbele 
descoperite de tine.
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• Enunțul din textul lui Andu care exprimă o stare sufletească (bu-
curie, entuziasm) este:
a) „Nu uita!”;
b) „Cât mă bucur!”;
c) „Din păcate, am rătăcit scenariul.”.

• În biletul lui Andu există:
a) patru enunțuri care exprimă îndemnuri;
b) două enunțuri care exprimă îndemnuri;
c) trei enunțuri care exprimă îndemnuri. 

E ER EA
 ¾ Citește tot basmul Sarea în bucate de Petre Ispirescu. Notează în 

caiet câte un exemplu pentru fiecare tip de enunț învățat. 
 ¾ Redactează o povestire de zece rânduri despre relația ta cu propria 

familie, în care să folosești:
• cel puțin trei enunțuri asertive;
• un enunț interogativ; 
• două enunțuri exclamative;
• un enunț imperativ. 

 ¾ Joacă-te de-a citirea limbajelor secrete. Descifrează mesajul de mai 
jos scris de un șef de trib amerindian și formulează-l în două-trei 
enunțuri. Vei găsi semnificația semnelor (codul) alăturat.

DIMINEAȚA LA PRÂNZ SEARA

LACRÂU MARE

DRUM MÂNCARE

ÎNTÂLNIRESĂ DISCUTĂM FAMILIE

BĂTRÂNI DEPARTE

APROAPE

RĂZBOI

SAT

ADUCEȚI LUAȚI

REŢINE!
Enunțurile pot fi:
• asertive − transmit o informație. La sfârșitul acestor enunțuri 
se pune punct („După-amiază, Ioana vine la noi. Din păcate, am 
rătăcit scenariul. Poate îl găsim acolo.”);
• interogative: solicită o informație. La finalul acestora se pune 
semnul întrebării („L-ai văzut pe undeva?”);
• imperative − transmit porunci, îndemnuri sau rugăminți („Nu 
uita! Fă ordine în camera noastră!”);
• exclamative − transmit emoții, trăiri, atitudini („Cât mă 
bucur!”).
La sfârșitul enunțurilor exclamative și imperative se folosește sem-
nul exclamării. 

Enunţul • Tipuri de enunţuri

Codul

creo
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REŢINE!
Punctuația
enunțului

La începutul  
unui enunț

În interiorul unui 
enunț

La sfârșitul  
unui enunț

Semnul de punctuație folosit și exemple 

Linia de dialog se folosește înaintea replicii 
unui personaj.

Virgula:
• izolează un cuvânt care marchează o adre-
sare directă; 
• se folosește între termenii unei enumerații;
• marchează o repetiție.
Punctul se folosește la sfârșitul unui enunț 
asertiv.

Semnul întrebării apare la finalul unui 
enunț interogativ.

Semnul exclamării este utilizat la finalul 
unor enunțuri exclamative sau imperative.

E ER EA
 ¾ Folosește semnele de punctuație învățate, astfel încât secvența de 

mai jos să aibă două înțelesuri diferite:
Hai să mâncăm copii

 ¾ Precizează ce stări sufletești sugerează semnele de punctuație mar-
cate în secvențele de mai jos. Alege dintre: bucurie, tristețe, mirare, 
agitație, nerăbdare.
a) Cum se poate una ca asta???
b) Ce bine! Ce bine că ne-am întâlnit!! Ce bucurie!!!
c) Andu, ce faci aici?!

 ¾ Explică folosirea semnelor de punctuație în fragmentele:
„− Bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc 
de mine? 
− Vai de mine, Măria-Ta! Cum se poate să-ți treacă prin gând una ca 
aceasta?”

Punctuația poate schimba sensul unui enunț.
Semnele de punctuație ajută la înțelegerea stărilor sufletești ale unor 
personaje literare sau ale celui care scrie un text.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

E ER
 ¾ Citește replica împăratului, ținând cont de semnele de punctuație 

folosite:
• „Cum mă iubești, fata mea!”
• „Cum mă iubești, fata mea?”

 ¾ Explică folosirea semnului exclamării și a semnului întrebării, în 
fiecare din cele două enunțuri.

Punctuația enunţului

ȘTIAI? 
AFLĂ MAI MULTE!

Se spune că în Antichitate un 
conducător de oști din Grecia 
se pregătea pentru o mare 
bătălie. Înaintea acesteia, a 
dorit să a�e care-i va � soar-
ta. Atunci, a consultat Oraco-
lul din Delphi, celebru pentru 
profețiile sale. 
Răspunsul primit a fost în lim-
ba latină: ibis redibis nunquam 
in bello peribis, care a fost citit 
de către rege astfel: „Te vei 
duce (,) te vei intoarce(,) nicio-
dată nu vei pieri în război(!)”.
Numai că acest conducător a 
murit pe câmpul de bătălie! 
Să � greșit, oare, oracolul pro-
feția? 
Nu, căci acesta l-a avertizat 
pe conducător în legătură cu 
soarta sa: „Te vei duce (.) Te 
vei intoarce(?) Niciodată(!) Vei 
pieri în război(!)”.

 spuneSe spuneSe spuneSe spune

creo




19

Familia

1919

UNITATEA 1

E ER EA
 ¾ Continuă enunțurile, astfel încât să obții, de fiecare data, tipul de 

propoziție indicat între paranteze:
Fiicele mai mari ale împăratului ... (propoziție afirmativă)
Tatăl ... (propoziție dezvoltată, negativă)
După nuntă, prințul și prințesa ... (propoziție negativă)
Surorile, părinții, curtenii, poporul … (propoziție simplă, afirmativă)

 ¾ Transformă propozițiile dezvoltate din enunțurile de mai jos în pro-
poziții simple.

„O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se mira și împăratul de atâta 
alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior 
singur la părinți. Tată-său și mumă-sa se uitau la dânsul ca la soare.”

(Petre Ispirescu, Sarea în bucate)
*

„Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci 
și neprefăcute, smerenia ei deșteptară în inima bolnavului o simțire 
nemaiîntâlnită până atunci.”

(Petre Ispirescu, Sarea în bucate)

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

E ER
 ¾ Citește enunțurile de mai jos. Răspunde cu adevărat, dacă apreciezi 

că afirmația este corectă, sau cu fals, dacă afirmația este eronată.
• Propoziția este o comunicare cu două sau mai multe predicate.
• Propoziția este o comunicare spusă sau scrisă, cu un singur pre-

dicat. 
• Propozițiile sunt enunțuri. 
• Un enunț cu un predicat, dar fără un subiect nu este propoziție. 
• Într-o propoziție simplă, alături de subiect și predicat apar și alte 

părți de propoziție.

Propoziţia • Tipuri de propoziții

REŢINE!
Propoziția este un grup de cuvinte care sunt organizate în jurul 
unui singur predicat. 
După felul părților de propoziție care o alcătuiesc, propozițiile 
sunt: 
a)  simple − alcătuite doar dintr-un predicat sau din subiect și 

predicat (Ioana citește. Scrie. Corectează.);
b)  dezvoltate − conțin și alte părți de propoziție, pe lângă subiect 

și predicat (Ioana scrie o compunere despre străbunicul ei.).
După aspectul predicatului, propoziţiile se clasifică în: 
a)  afirmative −au verbul cu funcție de predicat la forma afirma-

tivă (Îmi place povestea Ioanei.);
b)  negative − au verbul-predicat la formă negativă (Nu voi uita 

această istorisire.). 
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E ER EA
 ¾ Citește cu atenție fragmentele de mai jos din cartea Roboții din fa-

milia mea, apoi precizează câteva trăsături ale robotului E:
a)  „Uneori – cum ar fi atunci când o¹ează, când își ridică sprânce-

nele sau când folosește două creioane pe post de bețe de tobă – 
uit că E este un robot, că, de fapt, creierul lui e doar un mănunchi 
de circuite de sârme. Uit chiar și faptul că nu are o inimă adevăra-
tă. Sau sentimente. Deși, poate că are, cine știe?! Poate seamănă 
cu Pinocchio!” (Sammy)

b)  „E nu-i stupid. E posedă una dintre cele mai avansate inteligențe 
artificiale pe care eu le-am creat vreodată.” (Elizabeth Hays des-
pre  E)

c)  „Așadar, băieți și fete, aș vrea ca noi toți să îi semănăm mai mult 
lui E. Ar trebui să ne purtăm unii cu alții în felul în care E s-a pur-
tat cu noi: cu blândețe și respect.” (Directoarea școlii lui Sammy)

 ¾ Imaginează-ți că ai avea un frate robot, iar acesta ar fi foarte in-
teligent. Enumeră trei avantaje și trei dezavantaje ale faptului că 
acesta face parte din familia ta. 

Familii ciudate
,,Presupun că ciudățenia este ceva tipic fa-

miliei noastre” spune, la un moment dat, unul 
dintre eroii cărții Roboții din famila mea a scri-
itorului James Patterson. Și, într-adevăr, familia 
Hayes-Rodriguez nu este una obișnuită. Pe lân-
gă mamă (Elizabeth, savant genial), tată (Noah, 
renumit ilustrator de cărți) și doi copii (Sammy 
și Maddie), din familie fac parte mulți roboți, cu 
îndatoriri domestice precise: de la deșteptarea 
copiilor dimineața, până la prepararea micului 
dejun, tunderea gazonului, ștergerea prafului sau oferirea hârtiei igienice. 

Printre toate aceste creaturi zumzăitoare, bâzâitoare, dar utile, în familia Hayes-Rodriguez își face apari-
ția E. Sarcina acestuia este să îl însoțească pe Sammy la școală, în locul lui Maddie, care e grav bolnavă. E se 
consideră fratele copiilor și se comportă ca atare, iar acest lucru îl enervează pe Sammy. Mai ales că robotul 
ajunge să fie foarte popular la școală, eclipsându-l. Aici, lucrurile o iau razna la un moment dat, iar E are un 
rol decisiv în rezolvarea problemelor ivite. 

Prin ce aventuri trec Sammy și E la școală? Se va împăca băiatul cu gândul că are un frate robot? De unde 
vine numele acestui personaj? Descoperă răspunsurile la toate aceste întrebări și la multe, multe altele ci-
tind cartea lui James Patterson, Roboții din familia mea. 

E E
Citește cu atenție textul următor și observă 

ce trăiri, ce emoții îți trezește.

E E
Citește

ȘTIAI? 
AFLĂ MAI MULTE!

James Patterson a fost desem-
nat Autorul Anului în 2010 de 
către copiii din Statele Unite 
ale Americii în cadrul Children’s 
Choice Book Awards.

 PattersonJames PattersonJames PattersonJames Patterson

Familii ciudate 
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