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                       Concursul  National  StartIT 

1. Gasiti 2,3 sinonime pentru cuvantul patrie; sarbatoare 

   Patrie- tara, loc de nastere 

   Sarbatoare- traditie, petrecere 

    

2. Alcatuiti un text cu urmatorele cuvinte : Romania, romaneste, limba romana, 

romanesc,romancuta si romanas. 

                     

                             1 Decembrie Ziua Romaniei   

 

In  de 1 Decembrie s-a organizat un fel de petrecere. Toata lumea era imbracata in 

costum  popular romanesc . Acolo erau multe tarabe unde se vindeau obiecte romanesti. O 

 aveau o taraba care m-a impresionat ce-l mai mult . Taraba avea pe 

ea harta Romaniei si lucrurile nu aveau numai steagul Romaniei pe 

ele ci lucrurile erau facute chiar de ei.La taraba  erau linguri din lemn 

sculptate, steagui cusute de romancute. Acolo era un domn care invata  pe 

oamenii veniti din alta tara . S-au strans acolo vreo 13 persoane. Eu am m-am dus acolo si l-am 

intrebat pe acel domn : 

- Cum puteti sa invatati 13 persoane de odata  limba romana ? 

- Dar nu invat doar 13 persoane, de obicei am la cursuri  de 18- 24 de personae. 
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- Si cum puteti?  

- Pai nu sunt numai eu, ma ajuta si alte personae.  

- Acum inteleg . La revedere! 

- La revedere! 

A fost un concert unde s-a cantat muzica romaneasca, iar la sfarsit s-a cantat imnul romaniei 

. Dupa concert m-am dus sa imi cumpar suveniruri . Tocmai se auzisera pe difuzoare ca 

cine vrea un autograf de la cantareata care a cantat pe scena sa vina langa scena .Eu 

incepusera sa alerg pentru a ajunge dar tocmai cand am ajuns am vazut ca nu se mi dadeau 

autografe.Eu, suparata pentru ca nu am mai avut de unde sa iau autografm-am mai plimbat 

un pic si am plecat spre casa. In  drum spre casa am vazut un panou pe care scria “ 

Romaneste inpreuna cu poporul tau” . Cand m-am urcat in autobuz am vazut cantareata care 

a cantat la concert. Am rugato sa simi dea si mie un autograf. Cantareata a coborat di 

autobus si  la a doua stati am coborat si eu . Am ajuns acasa.  

 

 

3. Adauga cate un cuvant potrivit pentru urmatorii termini:  mandru,  curajos,  harta ,  ie  ,   frunze  

si vesel  . 

Mandru-  cocos 

Curajos - roman 

Harta- tarii noastre 

Ie- bluza nationala 

Frunze-  ruginii 

Vesel - baietel 

 

 


