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Cartea cu visuri - LECTIA 1

Azi e întâia zi de școală. Ca un vis au trecut la țară cele trei luni de vacanță! Mama m-a dus 
azi-dimineață la școala Baretti, ca să mă înscrie în clasa a III-a primară. Pe toate ulițele mișunau copii. 
Cele două librării erau pline de părinți, care cumpărau: ghiozdane, caiete, condeie, și în afara școlii 
se grămădise atâta lume, încât portarul și polițistul abia puteau să mențină ordinea la poartă. Pe când 
stăteam lângă poartă, am simțit că-mi pune cineva mâna pe umăr; era profesorul meu din clasa a III-a, 
cel cu părul roșu și zbârlit, vesel, ca de obicei. 

El îmi spuse:
— Prin urmare, Enrico, iată-ne despărțiți pentru totdeauna!
Lucrul acesta îl știam și eu, dar cuvintele lui tot m-au întristat.
Am pătruns cu greu prin școală prin mulțimea de domni, doamne, meșteșugari, ofițeri, bunici, 

servitoare, fiecare cu câte un copil de mână. Am revăzut cu plăcere sala cea mare de la etajul de jos, cu 
ușile celor șapte clase, unde-mi petrecusem cei dintâi trei ani de școală.

Era aglomerație. Învățătoarele treceau în sus și în jos, încercând să îndrume copiii la clasele la 
care fuseseră repartizați.

La primul etaj, erau copilași din clasa I, care nu voiau să intre în clasă și se opinteau ca niște 
măgăruși. Unii fugeau, alții, văzând pe părinții lor că pleacă, începeau să plângă, și aceștia erau siliți să 
se înapoieze, ca să-i mângâie sau să-i ia acasă. Frățiorul meu era înscris în clasa profesoarei Delcati, iar 
eu fusesem repartizat în clasa profesorului Perboni. Eram bucuros să îmi revăd colegii, toți păreau mai 
mari și mai voinici, dar și emoționați.

Îmi aminteam cu drag de învățătorul meu din clasa a III-a. Ce bun era și ce micuț! Părea că este 
un școlar de-ai noștri! El mereu râdea cu noi. Ce rău îmi pare că nu-l mai văd aici cu părul lui roșu 
și zbârlit! Profesorul de acum e înalt și n-are barbă, părul îi e 
cărunt și lung, are o dungă adâncă pe frunte. Glasul îi e gros, 
se uită țintă la noi ca și cum ar vrea să ne ghicească gândurile. 
Nu râde niciodată! Eu îmi ziceam în mine: „Asta e abia ziua 
dintâi, mai sunt încă nouă luni! Ce de muncă! Câte examene la 
sfârșitul lunilor! Ce de osteneală!”

Eram așa de bucuros că am regăsit-o pe mama la ușa școlii, 
căci simțeam nevoia de a mă arunca în brațele ei. Ea mi-a zis:

— N-ai grijă, Enrico, o să învățăm împreună!
M-am întors acasă cu inima bună. Dar tot mă gândeam 

la domnul meu învățător, care ne zâmbea așa de blând și vesel.
A doua zi de dimineață mi-am dat seama că îmi place și 

învățătorul nostru de acum. Pe când intram în clasă, unde el se 

Întâia zi de s, coala
de Edmondo de Amicis

Într-o poveste
de Marin Sorescu

Fără veste, intrați și într-o poveste. Așa, fără vorbe prea 
multe, unul după altul, cu mine în frunte. Luați-o pe poarta 
asta pe care scrie „A fost odată ca niciodată”, care ne așteaptă desferecată. I-am spus portarului că 
aveți treabă pe-aici, fiindcă voi sunteți cei doisprezece pitici. De fapt, sunteți paisprezece (dacă-o 
să observe, doi dintre voi spuneți: „Suntem rezerve.”) Și mai spuneți că sunteți în căutarea Zânei 
Zorilor, furată de un zmeu din greșeală, crezând că e cine știe ce pricopseală.

Atenție! Aici la fiecare pas te poți întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi auzit, 
un balaur s-a și ivit. Unul, două, trei, patru... are capete șapte. Numai ca să le numeri, 

pierzi o zi și o noapte. [...] Fuga a rămas ultima noastră 
salvare. Luați-o voi înainte, că mie mi-e că fug prea tare. E 

pe urmele noastre, care de frică s-au făcut stele verzi și 
albastre. Mirela, aruncă tu acum o gresie, să nu-și 
facă balaurul cine știe ce impresie. Să știe și el 
că noi l-am citit pe Ispirescu Petre și știm că apar 

munți înalți, numai dacă arunci în urmă cu niște 
pietre. Priviți-i acum, he, he, he! Munții au răsărit și-n 
vârful lor sunt oi care behăie. Ce mari sunt, bată-i vina! 

Eu nu i-aș sări nici cu prăjina. Dar balaurul – cu el te pui? 
Ar mai sări peste încă un munte, dar nu-i. Nu mai rămâne 

decât să azvârl cu plușul de pantofi, nedespărțitul meu pluș, 
să se facă în urmă mare ghețuș! Va aluneca pe el și va cădea. Ha, ha, 

ha, dacă-o să-și spargă măcar un cap tot e ceva. Mi s-a părut, ori l-a trecut 
și n-a căzut? E lângă noi, cum bine vedem. Opriți, n-are niciun rost să mai 
fugim când nu mai putem. Balaurul s-a oprit și el, la un pas. De ce-o fi 
strâmbând din nas? 

Zice:
— Hei, voi sunteți din povestea Merele de aur? 
Răsuflăm ușurați.
— Bată-te să te bată de balaur! Povestea merelor de aur e pe aleea 

cealaltă, frățioare. N-ai văzut tăblița indicatoare? În concluzie, bine c-a 
fost o concluzie. Și uite-așa mergi și mergi... Zi de vară, zăpușeală. Nici tu 
troleibuze, care alunecă pe ață, nici tu bunici să te ia în brațe. Până când... 
ce sclipește acolo în depărtare? Un palat la care nu te poți uita decât cu 
ochelari de soare. De altfel, în față se aflau trei stejari în care sunt agățați 
tot felul de ochelari. Puneți-vă pe nas sticlele astea colorate – cred că nu-i 
vreuna lipsă – afumate ca pentru o mare eclipsă. Uite și-un copac ceva 
mai măricel. Vă dau voie să vă suiți în el. Cât mai sus, care mai de care, 
poate vedeți ce urmează-n continuare.

LECTURA – Recapitulare
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a desfereca: (aici) 
a descuia

gresie: rocă 
sedimentară dură

impresie: senzație, 
părere

prăjină: bucată 
de lemn lungă și 
subțire, cu diverse 
utilizări

zăpușeală: căldură 
mare, arșiță

eclipsă: dispariție 
totală sau parțială, 
de scurtă durată, a 
imaginii unui astru

BU îti 
explica

RECAPITULEAZA
             CU BU Se dă textul:

În clasă este liniște deplină. Elevii 
scriu primele bastonașe. Învățătoarea se 
plimbă printre bănci și, unde este nevoie de 
ajutorul ei, se oprește. Un băiețel cu ochii 
mici și negri o roagă să se apropie. Chipul 
școlarului i se pare cunoscut. 

Deodată, învățătoarea zâmbește. Își 
amintește că, într-o toamnă, acest băiețel 
se plimba pe lângă școală. Ținea în mână 
un boboc de trandafir. Privea îndelung la 
ferestrele și la ușile școlii.

Învățătoarea l-a întrebat cui dorește să 
ofere trandafirul, însă copilul s-a fâstâcit și 
a fugit.

După câteva zile, învățătoarea l-a găsit 
chiar la poarta școlii. Părea îngândurat, iar 
bobocul se făcuse un adevărat trandafir.

— Ei, ce-i cu trandafirul?
— Eu am numai cinci ani și nu mă 

primește la școală. Trandafirul este pentru 
dumneavoastră. Vă rog să-mi arătați 
și mie unde învață copiii.

Călin Gruia, 
Bobocul de tranda r

Evaluare

 1. Alege varianta potrivită.
Întâmplarea are loc:

 la școală;  în parc;  în magazin.

Elevii scriu:

 o scrisoare;   o poezie. 

 primele bastonașe;  

Învățătoarea își amintește că pe lângă școală 
se plimba un băiețel ce ținea în mână:

 un boboc de tranda r;  

 o lalea;    o zambilă.

După câteva zile, copilul s-a întors și a rugat-o 
pe doamna învățătoare:

 să-i împrumute o carte;

 să îi arate unde învățau copiii;

 să o caute pe sora sa.

 2. Selectează din primul alineat câte două 
substantive și două adjective.

 3. Scrie cuvinte cu sens asemănător 
pentru: 
 liniște  se plimbă  privea

 4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
 zâmbește  primele a întrebat

 5. Imaginează-ți că te întâlnești cu un 
viitor elev de clasa pregătitoare. Scrie un 
dialog alcătuit din cel puțin șapte replici.
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Ameliorare

Citește cât mai expresiv textul!
Gânduri de toamnă
de Maria Comănescu

Într-o zi, cea mai frumoasă și bogată fiică a anului alerga prin parc împrăștiind culoare aurie și 
frunze multicolore. Erau mulți copii în parc. Unii mergeau grăbiți spre școală, alții, mai mici, se jucau. 
Cei abia ieșiți de la școală hoinăreau prin parc. Doar toamna alerga grăbită. Deodată se opri. Ceva, sau 
mai bine zis, cineva îi atrăsese atenția. Erau patru băieți pe o bancă. Discutau chiar despre ea. Curioasă, 
se opri să tragă cu urechea la vorbele copiilor.

— Frunzele care cad și foșnesc sub picioarele mele, băncile care rămân pustii, ploaia care cade cu 
stropi reci și mulți mă întristează. Mi-e milă să calc pe frunze, frunze care astă-vară m-au ferit de razele 
puternice ale soarelui, zise primul dintre ei, Andrei.

— Pe mine toamna nu mă întristează. Îmi place toamna pentru culorile ei pastelate, pentru 
dovleacul copt, pentru mirosul de plăcintă pregătită de mama, spuse Teo, al doilea băiat.

— Mie îmi place mult livada bunicilor mei toamna, îmi plac merele roșii ca focul, perele 
galbene ca soarele, strugurii din vii, covorul de frunze prin care aleargă veverițele ca să-și 
adune provizii, zise și al treilea, un băiat pe nume Cristi.

— Mie îmi plac culorile toamnei, spuse ultimul băiat, Vlad. Toamna e cel mai iscusit pictor. 
Ea fură raze fel de fel ca să le arunce prin copaci și să le preschimbe haina într-o feerie de culori.

— Haideți acasă, că s-a lăsat răcoare! se auzi glasul bunicii lui Andrei. Vă așteaptă un ceai 
cald, ca să vă încălziți, și o bucată de plăcintă!

— Eu vreau cu mere...
— Eu – cu dovleac... 
— Eu – cu...
Copiii se ridicară grăbiți. Toamna îi mângâie 

și îi sărută cu o frunză pe cei patru copii. Știa că 
e iubită și, în drumul ei, coloră și mai frumos 
copacii.

1. Completează propozițiile:
Întâmplarea se petrece în anotimpul ...Întâmplarea se petrece în anotimpul ...
Cei care participă la dialogul despre toamnă Cei care participă la dialogul despre toamnă 
sunt ...sunt ...
Îi poftește în casă ...Îi poftește în casă ...

2. Selectează din primul alineat trei verbe și 
analizează-le.

3. Subliniază pronumele din propozițiile:
Eu ador toamna pentru culorile sale.Eu ador toamna pentru culorile sale.
Ea fură razele soarelui.Ea fură razele soarelui.
Noi toți iubim toamna.Noi toți iubim toamna.

4. Dacă ai fi participat la dialog, tu pentru 
ce ai fi apreciat toamna?

5. Taie varianta greșită din propozițiile:
Copiii Copiii sau/s-ausau/s-au întâlnit în parc. întâlnit în parc.
Pășim pe un covor cu Pășim pe un covor cu mii/mi-imii/mi-i de frunze. de frunze.
Sar/S-arSar/S-ar putea să plouă. putea să plouă.



STIMATĂ DOAMNĂ PROFESOARĂ /  
STIMATE DOMNULE PROFESOR, 

Vă invităm în lumea fascinantă a descoperirii textelor literare și a limbii române, acolo unde, cu 
perseverență și implicare, copiii vor deprinde abilitățile de comunicare orală și scrisă. Manualul pe care 
vi-l propunem este realizat de profesori cu experiență vastă atât la catedră, cât și în conceperea și 
publicarea de auxiliare didactice.

Lucrarea urmărește formarea competențelor generale și specifice în studiul limbii 
române, constituind un suport adecvat formării abilităților de comunicare și lectură. 
Diversitatea conținuturilor aduce în fața elevilor texte (din literatura română și universală) cu 
adevărat semnificative pentru universul copilăriei de ieri și de azi.

Manualul este structurat în zece unități de învățare, care corespund programei școlare, iar 
abordarea conținuturilor este adecvată vârstei și nivelului de înțelegere al elevilor de clasa a IV-a. 
Activitățile de învățare sunt prezentate gradual, de la simplu la complex. Diversitatea mare 
a metodelor de învățare activ-participative îl va conduce pe elev spre o învățare conștientă. 
Copiii sunt însoțiți în lumea manualului de personajul BU, o bufniță isteață, prietenă înțeleaptă 
a celor mici. 

Prin exerciții de comunicare introduse gradual în fiecare unitate, elevii se familiarizează cu 
noțiuni care vor fi ulterior aprofundate la gimnaziu. Metodele și strategiile didactice au caracter 
explorator și practic-aplicativ, iar evaluarea este urmată întotdeauna de activități de ameliorare.

Grafica inovativă și atrăgătoare, în deplină concordanță cu textele și sarcinile propuse, 
facilitează abordarea creativă a activităților de învățare.

Descriptorii detaliați de performanță (prezenți în manualul digital) vor fi, atât pentru cadrele 
didactice, cât și pentru părinți și elevi, de folos în aprecierea obiectivă a noțiunilor însușite.

Sperăm că acest manual va deveni un sprijin real în activitatea învățătorilor și a elevilor, 
pentru a parcurge în mod plăcut conținuturile propuse, pentru a învăța cu plăcere și a întregi profilul 
absolventului de ciclu primar.

Alegeți MANUALUL Editurii Paralela 45 și veți 
beneficia de:

• Planificare anuală (gratuit) 

• Planificare pe unități de învățare (gratuit)

•  Suplimentar, la începutul anului școlar, veți 
avea posibilitatea să comandați pentru elevii 
dumneavoastră și CAIETUL DE LUCRU, 
care va conține exerciții grupate pe domeniile 
de conținut prevăzute de programa școlară, 
fișe de lucru, teste de (auto)evaluare, toate 
în concordanță cu manualul.
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Lorem ipsum dolor sit amet,  
adipiscing elit, sed diam nonu

cidunt ut laoreet dolore magna
Ut wisi enim ad minim veniam, qu

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex eaquat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
 euduis dolore te feugait
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