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Băiatul se agaţă de tablă, jignit.
– Mai întrebaţi-mă, tovarăşe profesor. Eu am învăţat… dar m-am
încurcat la denumirile mai grele…
– Denumiri grele? Dar pe voievodul Munteniei – ţi-am spus – îl chema
ca şi pe tine, Matei.
– Ştiu, dar m-aţi încurcat, bombăne băiatul cu lacrimi în ochi. Ce-s eu
de vină? Poate dumneavoastră nu ştiţi, dar mie băieţii aşa îmi zice. În loc de
Matei… Tilicăăă!

1. Realizează planul simplu de idei al textului citit.
Planul simplu de idei

19

2. Având drept reper planul simplu de idei al textului, realizat la exercițiul

anterior, relatează întâmplarea din cadrul orei de istorie, din perspectiva
personajului Matei. Îți oferim începutul povestirii, pentru a avea un punct
de plecare.

Salut! Numele meu este Matei și sunt elev în clasa a V-a.
O să vă povestesc acum o întâmplare de la școală, pentru unii
amuzantă, pentru mine mai puţin fericită.
Era ora de istorie și, cum stăteam eu liniștit în ultima
bancă, …
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4. Indică sinonimul și antonimul următoarelor cuvinte preluate din text.
Sinonimul

Cuvântul

Antonimul

liniște
important
supără
permanent
capabil

RĂSFOIND CĂRȚILE DIN BIBLIOTECĂ

Moștenirea

– din volumul Isprăvile lui Păcală –
– fragment –

de Petre Dulfu

N

u azi, nici ieri, hei! de-atuncea, apă-a curs pe Olt cam multă!
(Sănătate, de la Domnul, celor care mă ascultă!)
Undeva p-aci, sub cerul scumpei noastre Românii,
Într-un sat trăia – se zice – un moșneag, ce-avea trei fii.
Cei mai vârstnici, de! ca lumea! când mai buni și când mai răi,
Când mai dezghețați la minte, când mai proști, sărman de ei.
Cel mic însă… altă fire! Suflet bun, dar mult poznaș…
Ca să facă el vreun lucru, cum se făptuiește… aș!…
Toate le făcea sucite și pe dos, de te-ncruceai…
Un nătâng, un gură-cască îți părea – când îl vedeai.
Îi ieșeau la capăt însă toate-așa de minunat,
Că, de fapta-i săvârșită, locului stăteai mirat.
O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-și râză-n lege!
Și, ca el, la gard prostia cine mai știa s-o lege?…
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– Năzdrăvan! ziceau o seamă. Alții: – Ba e un țicnit!
Iar la urmă, toți, „Păcală“ oamenii l-au poreclit.
***
Într-o zi, bătrânu-și cheamă fiii lângă pat: – Mi-e rău!
Mi-a sosit pesemne ceasul!… Rămâneți cu Dumnezeu!
Aș fi vrut, la despărțire, să vă las ceva strânsură;
Că eu știu, vai, sărăcimea în viață câte-ndură.
Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ți-e puterea.
După ani de străduință, doar o vacă mi-e averea
Stăpâniți-o pe Joiana, voi, băieți, când n-oi mai fi;
Între voi, ca frați de-un tată, împărțiți-o cum veți ști!
Zise, și vroia-nainte să-și urmeze cuvântarea.
Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.
[. . .]
După ce l-au dus la groapă, băietanii… ce să facă?
Între dânșii cum să-mpartă, trei feciori, o biată vacă?
Cel mai mare, una, două: stăruia că numai lui,
Lui i se cuvine vaca și că n-o dă nimănui;
Fiindcă el doar-a-ngrijit-o, de pe când era vițea!
– Ba să fie cu iertare! mijlociu-i răspundea.
Drept la vacă, eu am singur, scumpe frate! mă-nțelegi?
Că de treburile casei eu văzut-am, ani întregi!
Și pe bietul tata, cine? – cât a stat bolnav în pat,
Până când închise ochii – nu tot eu l-am căutat?
D-alde-acestea multe încă cei doi frați își tot spuneau,
Iar Păcală?… sta deoparte, i-asculta cum se sfădeau.
– Ho! grăi-n sfârșit ăl mare, că s-adună lumea-n drum!
Ia să ne-mpăcăm mai bine.
– De! să ne-mpăcăm! dar cum?
– Lesne!… Pân’ să vie vaca de pe câmp, de la mâncare,
Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare.
Și-ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul,
Din noi trei, acela singur îi va fi stăpânitorul.
– Haidem, zise mijlociul. Zău, cuminte socoteală!
Unde i-o plăcea Joianei!…
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2. Recitește schimbul de replici dintre personaje și completează următoarea schemă cu declarațiile pe care le fac Emil și hoțul banilor.
declarațiile
lui Emil

declarații
asemănătoare

declarațiile
hoțului

3. Scrie cât mai multe trăsături ale grupului de copii care îl ajută pe Emil la
prinderea hoțului. Completează, în acest sens, următorul tabel.
Acțiunile/Comportamentul
copiilor
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Trăsăturile desprinse

4. Integrează următoarele ortograme în enunțuri prin care să faci referire
la întâmplările relatate în fragmentul de text citit.
la
l-a
iau
i-au
va
v-a
sau
s-au
lor
l-or
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