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Clubul
de lecturã

Leul și cățelușa

de Lev Nikolaevici Tolstoi

La Londra se deschisese o menajerie. Pentru vizitarea ei se
cereau bani ori câini şi pisici, spre a hrăni sălbăticiunile aduse.
Cineva a vrut să vadă animalele; a prins pe stradă o căţeluşă
şi a dus-o la menajerie. I s-a dat drumul înăuntru să viziteze menajeria, iar pe căţeluşă au luat-o şi au aruncat-o în cuşca unui leu, să o
mănânce.
Căţeluşa şi-a adunat coada şi s-a ghemuit într-un colţ al
cuştii. Leul s-a apropiat de ea şi a prins să o miroasă. Căţeluşa s-a
întins cu labele în sus şi a început să dea din codiţă. Leul a întors-o pe
partea cealaltă. Căţeluşa a sărit şi s-a aşezat în faţa leului pe lăbuţele de dinapoi. Leul a privit-o,
a scuturat din cap şi n-a atins-o. Când stăpânul i-a aruncat în cuşcă porţia de carne, leul a rupt o
bucată şi i-a dat căţeluşei. Seara, când leul s-a culcat, căţeluşa s-a întins lângă dânsul, punându-şi
capul pe laba lui.
De atunci, căţeluşa a trăit cu leul în aceeaşi cuşcă. El mânca ce i se aducea şi nu se atingea
de căţeluşă, uneori se juca cu ea şi dormeau împreună.
Odată, un domn a vizitat menajeria şi şi-a recunoscut căţeluşa. El l-a rugat pe proprietarul
menajeriei să i-o dea. Stăpânul s-a învoit şi a chemat căţeluşa să o scoată din cuşcă. Dar leul şi-a
zbârlit coada şi a răcnit.
Aşa au trăit leul şi căţeluşa un an întreg în aceeaşi cuşcă. După un an însă, căţeluşa s-a
îmbolnăvit şi a murit. În ziua aceea leul nu s-a atins de mâncare, mereu mirosea căţeluşa şi o pipăia
cu labele.
Când a înţeles că a murit, a sărit în sus ca ars, s-a zbârlit, a început să-şi biciuiască coapsele
cu coada, s-a năpustit în peretele cuştii şi a prins să roadă zăvoarele şi podeaua.
Toată ziua s-a frământat, s-a zbătut în cuşcă şi a urlat, apoi s-a întins lângă căţeluşa moartă
şi părea că s-a liniştit. Dar când stăpânul menajeriei a vrut să scoată căţeluşa, leul n-a îngăduit
nimănui să se apropie de ea.
Închipuindu-şi că leul îşi va uita durerea dacă va căpăta o altă căţeluşă, stăpânul i-a vârât
în cuşcă una vie. Leul însă a sfâşiat-o imediat. După aceea, a cuprins în braţe căţeluşa moartă şi a
zăcut aşa cinci zile. A şasea zi a murit şi leul.
Minidicţionar
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menajerie – loc special amenajat, în care sunt ţinute şi expuse publicului
animalele sălbatice
a prins (să) – (în text) a început (să)
s-a năpustit – s-a aruncat, a dat buzna
n-a îngăduit – n-a permis, n-a dat voie
i-a vârât – i-a introdus
a sfâşiat – a rupt

IV. ROMÂNIA – ŢARA MEA
Traian și Dochia
legendă populară

Înţelegerea textului
Marcus Ulpius Traianus, cunoscut sub numele de Traian,
a fost unul dintre cei mai vestiţi împăraţi ai Imperiului Roman.
Dacii au trăit pe pământul patriei noastre, în urmă cu peste 2 000 de ani. Ei erau
numiți geți de către greci și daci de către romani. Țara se numea Dacia şi era vestită pentru bogăţia şi
frumuseţea pământului, dar mai ales pentru hărnicia şi vitejia locuitorilor. Capitala Daciei se numea
Sarmizegetusa.Conducătorii Daciei au fost Burebista și Decebal.
Burebista – primul rege şi întemeietorul statului dac, prin
unirea triburilor dacice

1

Decebal – rege dac; a mărit statul dac şi i-a
condus pe daci în războaiele cu romanii
Selectează răspunsurile potrivite.
Locul întâmplării este:
la poalele munților Bucegi
în muntele Ceahlău
Timpul când se petrece acțiunea este:

undeva, pe teritoriul României

într-o zi de sărbătoare
într-o vreme cu zmei
Personajele care participă la întâmplare sunt:
		

împăratul Traian și vestita Dacia

		

Traian, împăratul romanilor, și frumoasa ciobăniță, Dochia

		

2

Traian, o ciobăniță și o fată de crai pe nume Dochia

Încercuiește modurile de expunere (procedeele) folosite în text.
narațiunea (povestirea)

3

în urmă cu mii de ani

descrierea		

dialogul		

portretul

Completează enunțurile următoare cu motivele potrivite.
Dochia, fata dacă, era vestită pentru ……………....……….…………....……….....……....……….
Ea nu dorea să se căsătorească cu un roman deoarece ……….………....……….....……....………
Împăratul romanilor și-a dorit s-o pețească și el pe Dochia. Când s-au întâlnit, fata s-a spe-

riat și ….……………....……….....……. deoarece ….……………...………......….……………....……….....…….
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După trei zile, Traian a ajuns-o din urmă fiindcă ….……………....………....……................... .

4

Bifează explicațiile potrivite în fiecare situație:
Femeile dace erau „mândre la port“ înseamnă că:

		

se comportau frumos;

		

aveau îmbrăcăminte frumoasă, pe care o purtau cu mândrie;

		

erau arogante, încrezute.

La auzul cuvintelor lui Traian „fata a rămas încremenită“ sugerează că:
		

a rămas uimită;

		

s-a transformat în stană de piatră;

		

a rămas mută.

„Și-a venit în fire“ înseamnă că:
		

s-a enervat foarte tare;

		

și-a revenit din uimire;

		

și-a păstrat curajul.

5

Numerotează ideile principale conform ordinii întâmplărilor din text.
Muntele pe care locuia fata era de o mare frumusețe.
Speriată, fata fuge de Traian.
În trecut, teritoriul României a fost locuit de daci.
Dochia acceptă să devină soția împăratului roman.
Frumusețea fetei de crai a atras mulți pețitori.
Împăratul Traian o întâlnește pe frumoasa Dochia.

6

Împarte textul în fragmente care se potrivesc ideilor principale.

7

Spune-ți părerea! Dochia a jurat că nu se va căsători niciodată cu un bărbat roman. De
ce crezi că a făcut acest legământ?

8

Desprinde câteva trăsături ale Dochiei din acţiunile, gesturile şi cuvintele ei.
„a fugit trei zile şi trei nopţi“ – curajoasă, puternică, hotărâtă
„Nu stăpână, ci soţie“ – __________________________________________________
„lăsând ochii în jos“ – ____________________________________________________

9

Ghicește persoana! Realizează în 7-8 rânduri descrierea unuia dintre colegii de clasă
(înfăţişare, gesturi, cuvinte, pasiuni caracteristice). Citește textul în fața clasei, iar la sfârșit
colegii vor recunoaște persoana prezentată.
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Elemente de limba română

1

Alege din text cuvintele care au sens asemănător cu al următoarelor:

] haină 2 ________________________
] renumită 2 _____________________
] legământ 2 _____________________
] piscuri 2 _______________________
] risipite 2 _______________________

2

] s-a decis 2 _________________________
] captivat, fascinat 2 __________________
] peisaj 2 ___________________________
] înlemnită 2 ________________________
] soseşte 2 __________________________

Scrie cuvinte cu sens opus celor date.

b a încăleca ≠ _______________________
b a se apropia ≠ _____________________
b a învălui ≠ _______________________
b harnică ≠ _________________________
b viteaz ≠ __________________________

3

b drept ≠ ____________________________
b priceput ≠ _________________________
b blânde ≠ ___________________________
b înalte ≠ ____________________________
b împletit ≠ __________________________

Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului „roabă“.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4

Unește fiecare enunț cu sensul cuvântului colorat. Alege din coloana alăturată.
rudă
popor
origine, rang
deloc

Am fost și suntem un neam de oameni curajoși și ospitalieri.
Sunt neam cu colegul de bancă.
Până la această oră, n-am mâncat neam.
Bunicii mei sunt de neam nobil.

5

6

Completează cu „neam“ sau „ne-am“, apoi alcătuiește propoziții pe caiet.
paşnic		

cântărit

ajutat

întâlnit		

de români

întrebat

Jocuri de rol

Realizează dialoguri pe următoarele teme:

a) Organizezi o petrecere surpriză
pentru cel mai bun prieten. Transmite-le
invitaților toate datele petrecerii. Scrie pe caiet mesajul.
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Ne informăm!

b) Ai lipsit de la școală și îi telefonezi unui
coleg pentru a-i cere informații despre teme
și activitățile pe care le-ai pierdut. Cum procedezi? Notează solicitarea în caiet.

Recapitulare
I.

Completează enunţurile:

În realizarea unui text în care se descrie un animal, un obiect, o persoană, se prezintă
____________________________________________________________________________
Când se solicită sau se oferă diverse informații, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
formularea să fie _____________________ , iar informaţiile să fie ________________________
În exprimarea îngrijită trebuie evitată _____________________ cuvintelor. Acestea vor fi
_____________________ cu alte cuvinte cu înțeles __________________________. Astfel, se
nuanţează exprimarea și se ___________________________ vocabularul.

II.

Citește textul următor:
Decebal și Traian

Crâncene au fost luptele purtate de daci
împotriva armatelor nesfârșite ale Romei, care
veneau în căutare de noi pământuri sub soare.
Mândri au fost cei doi bărbați care au stat în
fruntea celor două oștiri, Decebal cel harnic și
Traian cel drept.
Se încheiase primul război între cele
două popoare. Biruința fusese de partea Romei.
Decebal, mohorât și cu sufletul răvășit, veghea
însă la Sarmizegetusa, iar condițiile păcii îl îndurerau peste măsură. Nu se putea împăca cu ideea
înfrângerii, el, vulturul dac, neobositul și netemătorul. Traian fusese necruțător, ocupând
toate cetățile dace, mai puțin Sarmizegetusa.
Vulturul dac nu se plecase, primise condițiile
doar cu gândul la o nouă ridicare a dacilor pentru
a răsturna colosul roman.
Înaintea lui, se înfățișă un trimis al lui
Traian. Solul se închină în fața regelui dac:
– Slăvite Decebal, stăpânul meu, Traian, se
află la o zvâcnitură de cal de aici. El
ar vrea să te vadă,
ca prieten, nu ca
dușman. Dacă nu
mă vei urma, va
veni el la tine!

după Petru Demetru Popescu
Decebal îl privi pe sol cu acei ochi de vultur,
ageri, nestăviliți și înspăimântători. Apoi cu
voce hotărâtă zise:
– Să vină. Îl aștept!
Când Traian se află față în față cu regele dac, chipul acestuia se umplu de lumină.
În schimb, Decebal își păstră aceeași mânie în
priviri. Traian trecu peste primirea neplăcută
și-i zise senin:
– Bine te-am găsit, rege al Daciei! Am venit
la tine ca la un frate. Să ne înțelegem și să nu
ne mai războim!
– Frate zici? De aceea ți-ai mânat armatele
încoace și ai încălcat legea ospeției dace? Nu ai
făcut altceva decât să pârjolești și să jefuiești!
Pe cât de liniștită și cumpătată era vorba
lui Traian, pe atât de furtunoasă și directă era
cea a regelui dac.
Traian, în stilul său diplomat, îi propune să trăiască toți ca frații, pentru ca urmașii
lor să ducă o viață liberă pe acest pământ. Să
muncească împreună, iar datorită vredniciei
și hărniciei tuturor, să curgă lapte și miere!
Cuvintele lui Traian l-au mișcat profund
pe Decebal, dar nu au reușit să-l înduplece. Într‑un
final, din dorința de a rămâne leu până la sfârșitul
zilelor, este nevoit să se retragă în munți.
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Textul creativ - Compunerea
Realizarea unei compuneri respectă pașii construirii unei case.

III.

Prezintă
concluzii despre
cum s-a desfășurat acțiunea.
Se include și părerea personală.

II.

Dezvoltă faptele, acțiunile,
în ordinea în care s-au desfășurat.

I.

Precizează locul, timpul și personajele acțiunii

Încheiere

Cuprins
Introducere

Îndrumări pentru redactarea unei compuneri
1. Fiecare compunere are un titlu.
2. Alcătuiește-ți planul de idei care te va ajuta să-ţi ordonezi gândurile, să nu te rătăcești printre alte subiecte.
3. Nu uita de părţile compunerii: introducerea, cuprinsul, încheierea.
4. Foloseşte un limbaj clar şi corect, dar bogat prin folosirea unor expresii deosebite.
5. Fii atent cum scrii! Titlul se scrie începând cu literă mare şi fără punct la sfârşit.
6. Lasă un rând liber după titlu.
7. Începe prima propoziţie cu alineat.
8. Respectă alineatul când treci la o altă parte de compunere sau la o idee nouă.
9. Fii atent la corectitudinea, claritatea şi frumuseţea scrisului.
Redactează o compunere cu titlul „Omul de zăpadă“.

Alcătuirea unui text după un șir de imagini

1
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Observă imaginile următoare și răspunde oral la întrebări.

Planul compunerii
Introducere
Când se petrece întâmplarea?
Unde se află copiii?
Ce face bunica?
Cuprins
Ce doresc copiii? De ce?
Ce fac acum cei trei verișori?
Cine îi însoțește pe copii?
Ce trăsnaie face cățelul?
Ce se întâmplă cu el?
Ce crezi că spun copiii?
Cum reușesc ei să curețe câinele?
Încheiere
Cum s-a sfârșit întâmplarea?
Cum se simt acum copiii?
Ce simte bunica?
Cu ce îi răsplătește bunica pe nepoți?

2 Dezvoltă planul și scrie compunerea propusă respectând părțile unui text creativ. Fii
atent la așezarea textului în pagină, scrie caligrafic, respectă punctuația și ortografia. Caută un
titlu sugestiv și nume pentru cățel și copii.
3

Citește cu atenție textul. Subliniază greșelile, apoi transcrie-l corect.

Ieri, zâna Iarnă nea acoperit casele cu un cojoc gros de nea sclipitoare. Albinele cele albe au
înveselit copiii. Ilinca nea invitat să mergem la săniuș pe dealul din spatele casei lui ne-a Vasile. Drumul plin de nea, nea dat de furcă. La un moment dat, sania sa împotmolit întrun nămete de ne-a.
Nea Vasile, proprietarul dealului, nea ajutat să o scoatem din nămeți. La sfârșit nea urat: „Distracție
plăcută!“
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