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Subiectul I  

Steag  - drapel , flamură , stindard , fanion . 

Subiectul II 

Lupta a fost grea și sângeroasă înserarea  s-a lăsat iar trupele lui Stefan cel mare 

s-au retras să se refacă și după un timp la avanpost au văzut un sol de pace al 

turcilor care venea pe un cal si se vedea a ridica un  steag alb. 

Subiectul III 

Steag , baltag    Steag , moșneag   Steag , briceag    

Subiectul IV 

Dragă Mathias 

Am primit scrisoarea ta și m-am bucurat că ai ajuns cu bine la Berlin și nu ai uitat 

ce bine ne-am jucat astă vară pe plajă la Mamaia. 

Vei ști despre mine că sunt bine sunător și aștept cu nerăbdare marea sărbătoare de 

1 Decembrie când al meu popor român sărbătorește de Centenar  marea unire. 

De un an întreg ne pregătim iar oameni din România sunt pretutindeni în lume și 

toți țin mult la Istorie și imn pe care-l cântăm la orice mare sărbătoare. 



 

Nu uităm jertfele străbunilor iar în peisaje de vis avem ridicate monumente în 

amintirea lor. 

 An de an de 1 Decembrie sărbătorim ziua națională a României iar la București 

are loc întotdeauna și o paradă militară la arcul de triumf . 

O semnificație deosebită în istoria noastră o au și multe cetăți dintre care amintesc 

cetatea Sucevei , Cetatea Alba Iuliei , Cetatea Brașovului , Cetatea Bucureștilor , 

Cetatea Clujului , Cetatea Iașilor , Cetatea Târgoviștei , care astăzi sunt mari orașe 

cu care ne mândrim dar în trecut au fost cetăți unele cu palate domnești.  

Mie îmi place tare mult la calculator și pe internet 



 

Abia aștept să merg la București de 1 decembrie . 

Închei urându-ți multă sănătate și aștept vești de la tine. 

Mădălin. 
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