
 

 

Citește cu atenție textul: 

 Zilele trec. 

 S-au aurit a toamnă pădurile cu arbori tineri ale Ipoteștilor. Iazurile s-au acoperit cu 

o pânză subțire de verdeață. Firele ierburilor ascunse taie oglinda domol mișcătoare a apei. 

Păsări cu pene galbene trec încetișor, sfioase parcă, peste ele, clătinându-le blând. 

 Se aud sunete îndepărtate...Ciocănitorile? Nu, gospodarii din sat bat nucii cu prăjini 

lungi și cad în iarba ofilită frunze rupte. Și cad nuci lemnoase, îmbrăcate în cămăși 

zdrențuite. Mustul lor amar curge în pământ. Se face potecă amară. 

 Degetele mici ale lui Mihai sunt negre. Gârla e rece. Mihai își afundă picioarele în 

unda străvezie. Pe prundiș, pe nisipul mărunt, urmele pașilor lui s-au umplut cu apă... 

 E toamnă. 

Zboară peste răchite o albină cu aripi de borangic. Mihai se gândește la moș Miron, 

vechiul său prieten, la prisaca lui plină de minunății. Pe neașteptate îi apare în față și chipul 

bunicului drag, dar se destramă apoi în valurile curgătoare ale amintirii... Nuiele mlădioase 

se ating, mișcate de vântul răcoros al toamnei. 

Se face întuneric. Mihai se îndreaptă spre casă. E aproape de treptele de piatră ale 

casei. Înainte de a intra, băiatul întârzie o clipă. Ochii lui visători caută, fără să găsească, 

printre milioanele de stele, zimții de gheață ai Luceafărului de seară. 

(S-au aurit a toamnă pădurile, după Gheorghe Tomozei) 

Cerințe: 

I.1.Scrie sinonimele termenilor: arbori, domol, sfioase, unda, se destramă. 

2.Ilustrează în enunțuri sensurile cuvântului chip. 

3.Alcătuiește un enunț în care termenul urmele să se scrie în alt mod. 

4.Selectează din textul suport o propoziție simplă, apoi transform-o în propoziție 

dezvoltată, adăugând încă cinci termeni. 

II. Exprimă-ți opinia personală, în cel puțin două enunțuri, cu privire la afirmația: 

Toamna este anotimpul în care natura capătă cele mai minunate culori. 

III. După modelul albină cu aripi de borangic descrie artistic: castanele, merele, 

arborii. 

IV. Redactează un text în care să-ți imaginezi  de ce căuta Mihai, cu ochi visători, 

zimții de gheață ai Luceafărului. 

 


