Dragi elevi,
Vå prezentåm în aceastå carte doi spiriduçi veseli çi foarte prietenoçi:

Prisnel çi Måzårel
Alåturi de ei ve≈i cunoaçte mai bine frumoasa noastrå limbå.
Ei vå invitå så parcurge≈i cu aten≈ie manualul de limba românå pentru clasa a
5-a. În paginile urmåtoare vå açteaptå cunoçtin≈e noi çi interesante despre:

Gramaticå
Cunoçtin≈e lexicale
Conversa≈ie
Compunere
Literaturå
Cultura çi civiliza≈ia românilor

Vå dorim mult succes,
Autoarele
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Originea limbii române
Pe påmînt se vorbesc mii de limbi. Limba românå se vorbeçte în
≈årile în care tråiesc români: în România, în Republica Moldova, în
Ungaria, în Ucraina, în Serbia, în Bulgaria. Vorbitori de limbå
românå tråiesc çi în Canada, Statele Unite ale Americii, Australia.

Ca çi oamenii, limbile sînt grupate în mai multe familii. Limba
românå face parte din familia limbilor latine. Limbi latine sînt:
italiana, franceza, spaniola, portugheza, româna.
spaniola
italiana

portugheza
româna

franceza

latina
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v Cele mai multe cuvinte, limba românå le-a moçtenit din limba latinå.

În limba latinå se spune:
oculus
panis
anima
homo
luna.

Româneçte:
ochi
pîine
inimå
om
lunå.

v Tot de origine latinå sînt çi cuvintele:
caså, cer, fiu, floare, lapte, limbå, om, ≈arå, urs, zece.
v În afarå de cuvinte latineçti, limba românå are multe cuvinte slave:
deal, cocoç, vreme, glumå, lopatå, obraz, dragoste, plug.
v În limba românå au råmas çi cuvinte turceçti:
caçcaval, papuc, chibrit, catîr, catifea, cafea, cais, iaurt.
v Românii au împrumutat cuvinte çi din limba maghiarå:
panglicå, pandur, talpå, heleçteu, oraç, chip.
v Limba românå are çi unele cuvinte specifice, foarte vechi:
barzå, brîu, balaur, mazåre, brusture, prunc, vatrå.
Re≈ine≈i!
Limba românå este o limbå de origine latinå.
6
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O limbå mai frumoaså nu-i
(fragment)

Mai dulce çi mai bunå decît toate
e pentru mine limba mea
çi pentru tine – limba ta,
çi pentru dînsul – limba lui.
O altå limbå mai frumoaså nu-i,
Din care omul cîntecul îçi scoate.
E limba mea, pe care mama
mi-a pus-o-n suflet pentru drum,
çi-aça-i de nouå çi bogatå,
cå n-o çtiu bine nici acum.
Victor Teleucå
(poet din Republica Moldova)
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Sunetul, litera, cuvîntul
Vocabularul limbii române
Am inventat pentru voi
Doi simpatici eroi.
Ei sînt puçi pe fapte,
Mici, pitici, cît så încapå într-o carte…
v Vorbirea are la bazå sunetul.
v Sunetul scris se numeçte literå.

Sunetele limbii române sînt:
v vocale: a, å, â, e, i, î, o, u;
v consoane: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ç, t, ≈, v, x, z.
În limba românå sînt grupuri de vocale care se rostesc împreunå:
v soare, ploaie, floare, toamnå, august, dulåu, ou, cadou, searå, stea,
rea, muzeu, ieri, iepure, iarbå, pia≈å, tîrziu, fiu, mai, hainå, rîu,
grîu, brîu;
v creioane, låcrimioarå, ursoaicå, leoaicå.
În limba românå sînt consoane care se scriu ca un grup de litere:
v ceas, încet, citire, arici, gem, minge, girafå, frigider;
v cheie, veche, chip, închis, ghem, înghe≈atå, ghid, unghie.
v Limba are la bazå cuvîntul.
Re≈ine≈i!
Toate cuvintele care existå sau au existat în limba românå alcåtuiesc
vocabularul limbii române.
8
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Prisnel
Prisnel e sub≈irel så-l tragi prin inel!
Are nåsuc obraznic çi privire vie
Iar pe obraji pistrui – o mie.
E roçcat, cu pårul vîlvoi
√i are patine cu rotile, noi.
E ager çi deçtept foc,
Sare neastîmpårat din loc în loc.
Se învîrteçte printre cuvinte
Iar cu el orice elev cuminte
Poate învå≈a, dacå vrea, çi dacå izbuteçte,
Så se exprime corect româneçte.

Måzårel
Måzårel e scund çi dolofan,
Dar are sufletul cît un ocean.
Poartå pantaloni scur≈i, în dungi
√i ne priveçte pe sub gene lungi.
E liniçtit, cumpåtat cînd vorbeçte
Iar cînd scrie un lucru,
de trei ori se gîndeçte.
E modest, nu se laudå niciodatå,
Dar gramatica o çtie toatå.
E nostim, dar aça de serios,
Încît vrea så-i fie prieten de folos
Oricårui elev conçtiincios.
9
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Så cåutåm împreunå în Dic≈ionarul explicativ al limbii române ce
înseamnå cuvîntul prisnel. În dic≈ionar, cuvintele sînt açezate în ordine
alfabeticå. Dic≈ionarul ne explicå sensul cuvintelor.

v Prisnel este un cuvînt românesc vechi.
Re≈ine≈i!
Cuvintele vechi, care azi se folosesc rar, se numesc arhaisme.
v Vocabularul limbii române din Ungaria con≈ine multe arhaisme:

ciupå
poale

mîngålåu

pomnol
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v În fiecare regiune în care tråiesc români, se vorbeçte o variantå
regionalå a limbii române.
Re≈ine≈i!
Variantele regionale ale limbii române se numesc graiuri. Românii
din Ungaria vorbesc graiul criçean.
Românii din Ungaria folosesc multe cuvinte împrumutate din limba
maghiarå: bold, bi≈igli, ghez, bus, mozi, uiçag. Toate aceste cuvinte
existå, înså, în limba românå literarå: magazin, bicicletå, tren, autobuz, cinematograf, ziar.
La çcoalå, învå≈åm limba românå literarå. Cår≈ile, ziarele, manualele sînt scrise în limba românå literarå.

bold

magazin

bi≈igli

bicicletå

ghez

tren

bus

autobuz

mozi

cinematograf

uiçag

ziar
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Textele nonliterare
Buletin meteorologic

Aståzi, vremea va fi închiså, umedå çi mai rece decît ieri.
Vor cådea precipita≈ii sub formå de ploaie çi lapovi≈å. În zonele de
munte sînt probabile ninsori slabe.
Vîntul va prezenta intensificåri mai ales în partea de est a ≈årii.
Temperatura aerului va fi cuprinså între zero çi plus zece grade, pe alocuri mai ridicatå.
În urmåtoarele zile, este posibilå o încålzire uçoarå. Cele mai ridicate valori termice se vor înregistra în jude≈ele Bichiç çi Bihor.
Datele atmosferice pentru oraçele din Bazinul Carpatic:
Budapesta
lapovi≈å
2 °C
Debre≈in
cer variabil
3 °C
Bichiçciaba
vînt moderat
4 °C
Seghedin
cer senin
7 °C
Arad
vînt moderat
5 °C
Timiçoara
ploi abundente
8 °C
Oradea
cer înnorat
2 °C
Cluj-Napoca cea≈å
3 °C
12
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Reclamå comercialå
În orice anotimp,
consuma≈i båutura råcoritoare
pe bazå de sucuri naturale
MERI√OR
produså de firma
ERIMPEX – SRL Bacåu,
România.
MERI√OR – båutura oamenilor
ferici≈i!

Anun≈uri publicitare
Vînd caså cu comfort sporit, 200 m2,
cu grådinå, pivni≈å, douå garaje, în zona
magazinului TESCO, Timiçoara.
Pre≈ avantajos.
Informa≈ii la tel.: 56/432515

Pierdut joi, 21 aprilie, cîine mare,
de raså ciobånesc mioritic, în parcul
Heråstråu. Råspunde la numele Ursu.
Oferim recompenså aducåtorului.
Informa≈ii la tel.: 1/555219
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Re≈etå culinarå
Papanaçi pråji≈i
Papanaçii sînt un preparat culinar din brînzå dulce, fåinå çi ouå. Se
preparå mai ales în Moldova.
Sînt necesare:
250 gr brînzå de vaci,
150 gr zahår pudrå,
200 ml ulei pentru pråjit,
douå ouå,
un vîrf de cu≈it de bicarbonat,
zahår vanilat,
fåinå,
sare,
coaja raså de la o låmîie.

Într-un castron adînc se amestecå brînza, fåina, ouåle, zahårul vanilat, sarea, bicarbonatul çi coaja de låmîie, pînå ce se ob≈ine o pastå
omogenå. Aceastå compozi≈ie se împarte în 10 pår≈i egale, care se rotunjesc în palmå, ca o chiftea. Fiecåreia i se face o gaurå la mijloc.
Se pråjesc în ulei fierbinte, pe ambele pår≈i. Se scot pe un platou çi se
pudreazå cu zahår.
Papanaçii se servesc calzi, cu smîntînå.
Poftå bunå!
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Afiç
Teatrul de påpuçi PUK, din
Oradea, se aflå în turneu în
Ungaria, în perioada 10-15
septembrie.
Spectacole extraordinare în
localitå≈ile: Jaca, Bedeu, Leta
Mare çi la Centrul Cultural
Românesc din Giula.
Biletele de intrare se pot procura la redac≈ia såptåmînalului
„Foaia româneascå” din Giula,
str. Dózsa, nr. 8, tel 66/463051.

Invita≈ie
√coala Generalå cu Predare în Limba Românå
din Cenadul Unguresc, vå invitå cu drag la
„Serbarea de råmas bun”
a absolven≈ilor clasei a VIII-a,
promo≈ia 1996-2003.
Festivitatea va avea loc la 16 iunie 2003, la ora 9.
Vå açteptåm cu drag!

Re≈ine≈i!
Textele literare oglindesc fapte, obiecte çi întîmplåri care apar≈in imagina≈iei autorului.
Textele nonliterare sînt compuneri despre evenimente din realitate. Ele
au scopul de a informa, de a convinge sau de a amuza. Texte nonliterare sînt: reclama comercialå, anun≈ul publicitar, re≈eta culinarå, buletinul meteorologic, invita≈ia, afiçul.
15
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Îmbogå≈irea vocabularului
Prisnel are-un dic≈ionar
Care-ncape-n buzunar.
Råsfoieçte çi citeçte:
„piersicå”, „putere”, „peçte”...
Så înve≈e ar fi vrut
Cinci cuvinte pe minut!
v Vocabularul unei limbi se îmbogå≈eçte mereu cu cuvinte noi.
Re≈ine≈i!
Cuvintele noi din vocabularul unei limbi se numesc neologisme.
monitor

telefon celular

buton
tastaturå

maus

cuptor cu microunde

computer

disc
maçinå de spålat automatå

detergent

aragaz

cåçti

combinå muzicalå
parfumant pentru rufe

telecomandå
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Så ståm de vorbå!
Pescarii
Bunicul çi nepotul pescuiesc. Bunicul spune:
– √tefane, ≈ine undi≈a în mîna
stîngå! Aça... Ridic-o! Încearcå så
prinzi cîrligul undi≈ei cu dreapta.
Ai grijå, så nu te în≈epi!
– Ce fel de momealå så pun în ac?
– Pune o rîmå. Poate prinzi o
çtiucå. Acum, aruncå firul cu momeala în apå, cît mai departe.
– Cît trebuie så açteptåm? Må plictisesc.
– Ne uitåm atent dacå se miçcå pluta. Pescuitul cere multå råbdare. Uite,
pluta a intrat în apå! Probabil un peçte a muçcat din momealå. Trage
undi≈a! Repede çi cu putere.
– Bunicule! În undi≈å nu e un peçte! N-am prins decît o broascå mare.
– Arunc-o înapoi, în apå. Mergem acaså. Pe drum, intråm la pescårie çi
cumpåråm un kilogram de peçte.
– Pescarii adevåra≈i nu se întorc de la lac, fårå peçte. Bunica va pregåti
o ciorbå bunå.
– Vezi, √tefane, nu e greu så pescuieçti.

Bunicul çi calculatorul
Bunicul çi nepotul sînt în fa≈a
computerului:
– Bunicule, am un nou joc electronic pe calculator. Se numeçte
Pescarul fericit. Hai så ne jucåm împreunå!
– Så aduc momeala?
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– Nu, momeala e aici, pe monitor. Apeçi pe butonul din stînga çi po≈i så
alegi ce fel de momealå pui pe cîrligul undi≈ei: o rîmå, o boabå de
porumb, pîine, un peçtiçor...
– Pe care buton så apås ca så arunc undi≈a în apå?
– Pe butonul pe care e scris cuvîntul „ENTER”. Pe monitor apare o
sågeatå. Cu aceastå sågeatå trebuie så urmåreçti peçtele pe care doreçti
så îl prinzi.
– Vai, √tefane, nu våd bine sågeata! √i nici n-am råbdare så urmåresc
peçtii! Se miçcå prea repede!
– Bunicule, ai prins o cizmå! Arunc-o înapoi în apå!
– Sunå cineva! Cred cå a venit poçtaçul. Acum pun jos undi≈a çi må
duc så citesc ziarul.
– Dar toate çtirile din lume apar pe Internet, bunicule! De ce trebuie så
îl açtep≈i în fiecare zi pe nenea Sandu, poçtaçul?
– Sandu, poçtaçul, e prietenul meu de peste treizeci de ani. √i el e pescar.
În fiecare sîmbåtå mergem împreunå la pescuit. Cu computerul tåu,
√tefånu≈, nu pot merge pe lac, nu pot vorbi despre amintiri din tinere≈e
çi nici nu pot fuma cîte o pipå.
– Bine, bunicule! Eu råmîn så må antrenez mai departe cu calculatorul.
Nu çtiu ce va zice bunica dacå va afla cå în fiecare sîmbåtå cumpåråm
peçte çi spunem cå noi l-am prins.
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Familia de cuvinte
v Orice cuvînt are o rådåcinå.
v Dacå lîngå aceastå rådåcinå punem anumite sunete, alcåtuim cuvinte
noi.
Re≈ine≈i!
Cuvintele care au aceeaçi rådåcinå formeazå o familie de cuvinte.

copil
copilå
copilårie
copilåros
copilaç

pescar
pescuieçte
peçte
pescårie
peçtiçor

bun
bunå
bunic
stråbun
nebun

neînflorit
înflorit

floricicå

Florica

floare

Florii

florårie
Florin
înflori
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