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Pentru perioada ce urmează vă propun un proiect care are ca temă Paștele. Pentru început 

vă solicit să rezolvați cerințele acestui proiect pe foi A4 pe care ulterior le veți lega sub forma 

unei cărți (foile folosite pot fi și din caietele anilor anteriori în care au mai rămas foi 

nescrise…nu e necesar să fie neapărat coli A4 albe). De asemenea, ar fi ideal dacă ați adăuga 

și desene realizate de voi sau imagini decupate. 

 

Activitatea I 22 – 26  martie 

 Timp pentru familie 

1. Alegeți o persoană din familie care așteaptă cu nerăbdare Paștele și luați-i un 

interviu video. Trebuie să aveți minim 6 întrebări la care să primiți răspuns iar una dintre ele 

trebuie obligatoriu să fie ”Ce înseamnă Paștele pentru tine?”. (încărcați clipul video pe 

classroom). 

2. Citiți cu atenție următoarele poezii și rezolvați cerințele date pentru fiecare în 

parte. Le găsiți pe toate în linkul din paranteză alături de alte poezii pe care le puteți citi 

(https://www.crestinortodox.ro/poezie-ortodoxa/poezii-paste/):  

 

La Paști de G Coșbuc – realizați un tabel în care să notați figuri de stil extrase din text: epitete, 

comparații și personificări. 

Prin pomi e ciripit și cânt, 

Văzduhu-i plin de-un roșu soare 

Și sălciile-n alba floare- 

E pace-n cer și pe pământ. 

Răsuflul cald al primăverii 

Adus-a zilele-nvierii. 

Și cât e de frumos în sat! 

Creștinii vin tăcuți în vale 

Și doi de se-ntâlnesc în cale 

Își zic: Hristos a înviat! 

Și rade-atâta sărbatoare 

Din chipul lor cel ars de soare. 

Pe deal se suie-ncetișor 

Neveste tinere și fete, 

Bătrâni cu iarna vieții-n plete; 

Și-ncet, în urma tuturor, 

Vezi șovăind câte-o bătrână 

Cu micul ei nepot de mână. 

 

Imn al învierii de Valeriu Gafencu – analizați substantivele din a III-a strofă 

Vă cheamă Domnul slavei la lumină, 

Vă cheamă mucenicii-n veșnicii, 

Fortificați biserica creștină 

Cu pietre vii zidite-n temelii. 

 

Să crească-n inimile voastre 

Un om născut din nou armonios, 

Pe sufletele voastre să se-mplante 

Pecetea Domnului Iisus Hristos. 

 

Un clopot tainic miezul nopții bate 

Și Iisus coboară pe pământ; 

Din piepturile noastre-nsângerate 

Răsună Imnul Învierii sfânt. 

 

Veniți creștini, luați lumină 

Cu sufletul smerit, purificat; 

Veniți flămânzi, gustați din cină, 

E nunta Fiului de Împărat

https://www.crestinortodox.ro/poezie-ortodoxa/poezii-paste/


Christos a înviat de Al. Vlahuță – realizați un ciorchine în care să notați toate însușirile 

Mântuitorului desprinse din text.  

Și-au tremurat stăpânii lumii 

La glasul blândului profet 

Și-un dușman au văzut în fiul 

Dulgherului din Nazareth! 

 

El n-a venit să răzvrătească 

Nu vrea pieirea nimănui; 

Desculț, pe jos, colinda lumea 

Și mulți hulesc în urma lui. 

 

Și mulți cu pietre îl alungă 

Și râd de el ca de-un smintit: 

Iisus zâmbește tuturora- 

Atotputernic și smerit! 

 

El orbilor le dă lumină, 

Și muților le dă cuvânt, 

Pe cei infirmi îi întărește, 

Pe morți îi scoală din mormânt. 

 

Și tuturor de o potrivă. 

Împarte darul lui ceresc- 

Și celor care cred într-însul, 

Și celor ce-l batjocoresc. 

 

Pe cruce de V Voiculescu – realizați câmpul lexical al sentimentului durere folosind cuvinte 

extrase din text. 

Iisus murea pe cruce. Sub arșița grozavă 

Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii 

Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii 

Părea că varsă lavă. 

 

Si chiar in clipa morții huliră cărturarii 

Cu fierea oțelită îl adăpau strajerii. 

 

Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii 

Și-l ocărau tâlharii. 

Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria 

Și-adânc zbucnea blestemul din inima-i de 

mamă 

Alături Magdalena, în lunga ei maramă, 

Țipa văzând urgia. 

 

Departe ucenicii priveau fără putere. 

N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă 

Cu el se năruise nădejdea lor întreagă 

Și fără mângâiere. 

 

Târziu, porni mulțimea în pâlcuri spre cetate 

Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite 

Trecură fariseii cu fetele smerite 

Și bărbile-argintate. 

 

Măslinii fără de frunze dormeau mocnind pe 

coaste 

În vale, ca-ntr-o pâclă, dormea Ierusalimul, 

Pe cruce somnul morții dormea de-acum 

sublimul 

Iisus, vegheat de oaste. 

 

Paștile de M Popescu – precizați sentimentele dominante în text și extrageți structuri care redau 

aceste sentimente. 

S-aude-al clopotelor cânt 

Prin firea, care se renaște 

Și falnic iese din mormânt, 

Cu biruința Domnul Sfânt, 

Ai azi e Paște. 

 

Și după slujbă ies la rând 

Bătrâni, cu spatele-aplecat, 

Bărbați cu chipul luminat, 

Și-n urmă ies copii cântând: 

"Hristos a înviat!". 

 

În jur pe margini, stau cei mari, 

Privind la falnicii feciori, 

Din mândrul șir al falnicei hori; 

Și-n mijloc cântă lăutarii, 



Din cobze și viori. 

 

Sunt veseli toți și bucuroși, 

Și toți cu suflet-nălțat; 

Oriunde se-ntâlnesc în sat, 

Îți zic cum zis-au moși strămoși: 

 

"Hristos a înviat!" 

 

Paștile în sat de R Niger – folosiți textul ca sursa de inspirație pentru un desen 

Azi în sat, 

Parcă-i ziua mai frumoasă 

Și șoseaua-i mai voioasă. 

 

Am plecat acum cu toții, 

Și bunicul și nepoții, 

La altar, la închinat! 

 

Bucuroși 

Ne-am întors, apoi, acasă, 

Și ne-am așezat la masă. 

 

Apoi mult ne-am veselit 

Și la masă am ciocnit 

Ouă roșii! 

 

Hristos înviat de V Militaru – precizați care sunt elementele cadrului natural în care se 

oglindește/ se dezvăluie învierea lui Hristos și apoi precizează care sunt trăsăturile negative de 

caracter ce ar trebui alungate măcar de Paști. 

Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă! 

Îți simți de lacrimi calde ochii uzi 

Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă 

De câte ori creștine o auzi. 

 

Hristos a Înviat în firul ierbii, 

A înviat Hristos în Adevăr; 

În poienița-n care zburdă cerbii, 

În florile de piersic și de măr. 

 

În stupii de albine fără greș, 

În vântul care suflă mângâios 

În ramura-nflorită de cireș 

Dar vai, în suflet ți-nviat Hristos? 

 

Ai cântărit cu mintea ta creștine 

Cât bine ai făcut sub cer umblând, 

Te simți măcar acum pornit spre bine 

Măcar acum te simți mai bun, mai blând? 

 

Simți tu topită-n suflet vechea ură? 

Mai vrei pieirea celui plin de Har? 

Ți-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ți gură? 

Iubirea pentru semeni o simți jar? 

 

O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte 

În aur măcar azi te-au îmbrăcat 

Cu serafimii-n suflet imn fierbinte 

Ai drept să cânți: Hristos a Înviat! 

 

3. Împreună mergem mai departe 

Situația actuală ne face să fim departe de școală, profesori și colegi, de a doua noastră familie. 

Vă sugerez să concepeți un mesaj pentru colegi sau profesori prin care să vă transmiteți 

sentimentele. Puteți transmite mesajul vostru video, printr-un colaj sau desen pe care să îl 

încărcați pe grupul clasei online.  

4. În tot acest timp vă puteți bucura de playlist-ul de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jmkqHmzuCg originalul  

https://www.youtube.com/watch?v=eZFDM0F8d8U dar si remixul 

https://www.youtube.com/watch?v=R8p3AtfWl1U 

https://www.youtube.com/watch?v=hfJIC0TwhR0 

https://www.youtube.com/watch?v=6jmkqHmzuCg
https://www.youtube.com/watch?v=eZFDM0F8d8U
https://www.youtube.com/watch?v=R8p3AtfWl1U
https://www.youtube.com/watch?v=hfJIC0TwhR0


https://www.youtube.com/watch?v=BmLwTBOOVKc 

https://www.youtube.com/watch?v=SM5AWZVpdC4 

https://www.youtube.com/watch?v=ygJhDerR6TU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmLwTBOOVKc
https://www.youtube.com/watch?v=SM5AWZVpdC4
https://www.youtube.com/watch?v=ygJhDerR6TU

