
Poveste despre Pământ 
 

 A fost odată, în Univers o planetă. De la distanță, părea o bilă de sticlă albastră. Celelalte 
corpuri cerești o priveau invidios, pentru că era atât de frumoasă. 
 Soarele era foarte, foarte mândru de ea, căci El a încălzit-o cu lumina lui de dimineață până 
seara. El a îngrijit-o, a privit-o cum se dezvoltă Viața pe ea... 
 Albastrul extraordinar a fost dat de mări, râuri și lacuri care au acoperit Pământul. Pădurile, 
câmpurile erau de culoare verde smarald..., pământurile arate erau maro..., animalele o făceau 
agitat..., iar oamenii foloseau din el atât cât aveau nevoie pentru viața lor. Când Soarele și-a trimis 
razele de lumină adânc sub nori, ele raportau fericit că totul este în regulă pe Pământ. Florile înfloresc 
în culori variate, superbe, fructele copacilor se oferă copt, locuitorii apelor înotă vesel în mările limpezi 
ca cristalul, maimuțe sar printre copaci, fiecare viețuitor își trăiește fericit viața. 
 Însă odată s-a schimbat totul!!! 
 Omul, care trăise în pace de foarte mult timp cu plante și animale, brusc a devenit egoist. Voia 
să trăiască confortabil, în belșug, nu-i păsa ce efect va avea noua sa viață asupra Pământului. 
 Dacă îi era frig, a tăiat copacii pentru a se încălzi la focul lor, însă nu a mai plantat alți în locul 
lor! A pescuit, a scos peștii din apă pentru că îi era foame, dar nu a crescut alți noi. A smuls fructele 
dulci, dar nu a îngrijit culturile care au dat rodul, astfel încât să poată rodi din nou. Egoismul i-a tot 
crescut. 
 A vrut să trăiască în case mari. A vrut să se îmbrace în haine pompoase. A vrut să ajungă repede 
oriunde pe Pământ. Deja nu i-au ajuns să circule pe jos, a început să-și construiască vehicule. A 
construit fabrici mari, din a căror hornuri aerul curat se umfla de fum. Din vasele sale mari scurgea ulei 
în apele mărilor, împrăștia iresponsabil peste tot gunoiul, vâna animalele și le ocupa locul de viață. 
 PĂMÂNTUL SE CHINUIA 
Prin solii luminii care se reflectau de pe el, a strigat după ajutor la Soare. ”Ajută-mă! Omul nici măcar 
nu observă și mă distruge!!! Te rog, ajută-mă să mă curăț până când este prea târziu!!” 
 Soarele se temea tare pentru Pământ și căuta permanent, căuta, pentru că nu știa cum să-l 
ajute. Odată, unul dintre mesagerii luminii a raportat emoționat: „Soare! Soare! Am găsit pe cineva 
care ar putea ajuta Pământul să rămână în viață! E adevărat că e MIC ... oamenii îl numesc copil, dar 
sunt foarte mulți! Și imaginează-ți! Copiii iubesc Pământul! Stropesc florile, să nu se ofilească. Iarna fac 
adăpost păsărilor și le dau de mâncare, să nu moară de foame. Adoră animalele, le mângâie, le spală, 
le dau de mâncare, se joacă cu ele! Și nu aruncă gunoiul! Umblă la pădure, dar nu rup crengile! Pot 
cățăra pe copaci, sunt drăguți, zâmbitori, harnici și le place să se scalde împreună cu pești. Pe ei să îi 
rogi să ajute Pământul să se curețe, să rămână în viață!” 
 Soarele a înțeles mesajul și nu încetat să caute alt ajutor. A simțit că este nevoie de copii și a 
început să îi instruiască cu toată puterea lui: împrăștia flori multicolore, vibrante la picioarele lor, 
pentru ca să se obișnuiască cu plante colorate în jurul lor. Le bronza sănătos pielea toată vara, să aibă 
forța de a trece peste iarnă. Le șoptea mesaje secrete în ureche, să vadă cât de miraculoasă este natura 
care le face viața mai frumoasă. Le învăța să ocrotească mediul unde trăiesc, Pământul. 
 Și Soarele nu a fost dezamăgit. Copiii au înțeles sarcina lor. De atunci adună sârguincios gunoiul 
aruncat de adulți, plantează flori și copaci în curea școlilor, în grădini, semănă semințe, urmăresc 
lucrarea mâinilor lor mici, bucurându-se de toate roadele. Dau mâncare animalelor, dacă găsesc un pui 
de pasăre căzut din cuib, îl pun înapoi. 
 Soarele s-a liniștit. A trimis repede un mesager a luminii la Pământ, cu vorbe de încurajare: ”Să 
nu-ți fie frică Dragul meu! Te vei scăpa! Trupul tău uzat, chinuit este de acum ocrotit de mulți-mulți 
copii. Ei vor fi adulți înțelepți și nu vor uita câte experiențe superbe au primit de la tine, cât erau mici. 
Când vor deveni adulți, nici atunci nu te vor lăsa baltă. Te vor curăța și vor învăța să trăiască pe tine 
PLANETĂ ALBASTRĂ MINUNATĂ astfel încât să nu te doară!” 
 
 
 
 
 



Rezolvați următoarele cerințe: 
1. Alcătuiți cu patru termeni familia lexicală (derivare) a următoarelor cuvinte: lumină, floare 
2. Selectați cuvintele care alcătuiesc câmpul lexical al termenului ”natură”. 
3. Răspundeți în propoziții dezvoltate la următoarele întrebări: 
 Care sunt personajele textului? 
 Cine sunt mesagerii Soarelui? 
 Pe cine trebuie să salveze Soarele? 
 Cine poate ajuta Pământul? 
 Ce probleme are Pământul? 
 Cum arată Pământul la începutul timpurilor? Descrie detaliat, folosind sintagme/părți de 
propoziție din text. 
 Cine cauzează problemele planetei albastre și de ce apar aceste probleme? 
 De ce sunt copiii salvatorii Pământului și ce fac ei pentru aceasta? 
4. Selectați din text toate adjectivele Pământului și alcătuiți cu fiecare câte o propoziție. 
5. Transcrieți din text patru verbe în modul indicativ, timpul perfect compus și transformați-le în modul 
condițional-optativ, timpul prezent. (Persoana și numărul verbului să rămână cel din text.) 
6. Scrieți o compunere de aprox. 100 de cuvinte despre ce ați face voi pentru a salva Pământul. 
7. Desenați o imagine despre frumusețea Pământului. 
 
Termen de rezolvare: 1 mai (határidő) 
 

SPOR LA TREABĂ! 


