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Capitolul I – Compunerea

Introducere

Salutare, copii!

Numele meu este Creionel și sunt un mare iubitor al cu-
vintelor. Bine, nu mă pot lăuda că am fost dintotdeauna așa.
Pasiunea aceasta, a cuvintelor, a venit atunci când l-am
cunoscut pe bunul meu prieten, Costel. El era elev și tocmai
începea clasa a III-a când… ce să vezi… a primit temă de la
doamna învățătoare să alcătuiască o compunere. Ce să facă?
De unde să înceapă? Cum să scrie el o compunere? Mult 
s-a mai frământat Costel, pentru că, vedeți voi, cu tema nere-
zolvată nu putea da ochii cu doamna învățătoare. Așa că, m-
a descoperit pe mine în penar. S-a gândit că, în scrierea
compunerilor, eu aș fi obiectul ideal: poți scrie, șterge, din
nou să notezi și poți reveni asupra unor idei…

Deci, ce să spun, iată-mă obiectul preferat de Costel atunci când scriem compuneri.
Nu pot să spun că aventura noastră a fost una ușoară, dar, cu ambiție și perseverență,
nimic nu ne-a stat în cale. Am scris împreună compuneri minunate despre școală, despre
vacanță, am descris obiecte, am caracterizat persoane… și câte și mai câte! 

Timpul a trecut… Costel este acum unul dintre elevii din clasa sa care alcătuiesc cele
mai interesante și reușite compuneri. Mulți colegi îi cer sfatul, se consultă cu el, îl roagă
să le spună părerea în legătură cu modul de exprimare. Costel îi ajută bucuros, face ob-
servații și, uneori, mă mai scoate și pe mine din penar pentru a nota o idee sau pentru a
îndrepta un mod de exprimare nu tocmai potrivit. De cele mai multe ori, Costel este elevul
solicitat de doamna învățătoare pentru a-și citi compunerile în fața clasei, ca model. În
astfel de momente, amândoi suntem fericiți că munca noastră a dat roade. 
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Așa că, draga noastră/dragul nostru, te invităm și pe tine, în cele ce urmează, să pășești
treptat în minunata lume a compunerilor! Vei fi ghidat în călătoria ta de noi, prin inter-
mediul următoarelor simboluri:

Părțile unei compuneri

Orice compunere reușită începe cu un plan. Pentru ca planul
compunerii să fie bine întocmit, trebuie să cunoaștem temeinic
părțile unei compuneri, dar și ce anume trebuie să specificăm
în cadrul fiecărei părți.  

Astfel, vom reuși să transmitem clar și logic mesajul nostru
și nu ne vom rătăci în idei. 
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O amintire din vacanța mare…

Abia a început școala și… ce să vezi? Costel deja a primit
ca temă următoarea sarcină: să alcătuiască un text cu titlul
„Amintiri din vacanța mare”. Ei, vacanța de vară a fost minu-
nată (nu încape vorbă!) și multe amintiri frumoase s-au strâns
în cele trei luni de vacanță. Dar care dintre ele merită mai mult
și mai mult atenția lui? Să povestească despre concediul petre-
cut împreună cu părinții la mare? Sau despre săptămâna în care
a fost în tabără la Bușteni? Mai bine va povesti despre ziua în
care a găsit cuibul de rândunele în podul casei bunicilor...

Atâtea idei! Pe care s-o aleagă mai întâi? Cum anume să
înceapă? Și-apoi… dacă stai să te gândești… vacanța de
vară a trecut și pare atât de departe acum, când primele zile
de școală au și început…   

7

Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

www.rs.ro



Costel se simțea depășit… Dar, stai! Primul sfat al lui Creionel sună cam așa: „Orice
compunere reușită începe cu un plan”. Deci, așa trebuie să înceapă: CU UN PLAN. Hai
să aruncăm o privire în caietul cu idei:

Planul compunerii

Titlul: O amintire din vacanța mare
Introducere: Vara, într-o zi însorită, luna iulie, la bunici

cu părinții și sora mea mai mare, Elena.
Cuprins: De două zile, cățelușa Bella este de negăsit.

Toată familia o caută îngrijorată. Spre seară, bunica o gă-
sește în spatele șurii alături de trei cățeluși.

Încheiere: Totul este bine când se termină cu bine.

Compunere-model din caietul lui Costel
                                                                                                                      

O amintire din vacanța mare

Este vară. Soarele fierbinte încălzește cu putere aruncând peste zi razele sale fierbinți
ca niște limbi de foc. Căldura a devenit de nesuportat în orașul nostru, așa că părinții
mei și-au luat o săptămână de concediu și am plecat la țară, la bunicii din partea mamei.

Ce bucurie pe bunici când ne-au întâmpinat la poartă! Printre picioarele bunicului se
strecura, cuprinsă de aceeași bucurie, și cățelușa noastră pe nume Bella. Sora mea mai
mare, Elena, i-a adus o jucărie în formă de os care să o ajute să-și curețe dinții. Bella a
luat-o imediat și, crezând că este un os adevărat, a îngropat-o în grădina casei. Bunicul
a zâmbit văzând acestă poznă a Bellei, dar nu a spus nimic. 

Ce bine era la țară! Pomii, atât de bine îngrijiți de bunicul meu, umbreau, cu coroana lor
perfect rotundă, o mare parte din livadă – așa că eu, ajutat de sora mea, mi-am instalat ha-
macul la umbră. Alături, bunicul mi-a așezat o buturugă ca să o pot folosi ca masă de sprijin.
Mi-am adus aici cartea de lectură, hotărât să petrec în liniște aceste zile la țară. Bella, fru-
moasa cățelușă, se cuibărea sub hamacul meu, urmărindu-mi atentă fiecare mișcare. Uneori
adormea și, în vis, scotea mici oftaturi. Atunci mă opream din citit și, cu multă blândețe, îi
mângâiam blana neagră și lucioasă. Mă simțeam liniștit și relaxat.

Iată că, la trei zile după sosirea noastră la țară, Bella n-a mai apărut în grădină, așa cum
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făcea în fiecare zi. Am strigat-o, am căutat-o prin ogradă. Bella era de negăsit. Știam de la
bunicul meu că așa ceva nu-i stă în fire, așa că am dat imediat alarma. Îngrijorați, toți am
început s-o strigăm. Neliniștea a crescut în sufletul nostru în momentul în care Elena a des-
coperit că Bella dezgropase osul cel fals din grădină. Oare plecase de la noi?  Inima îmi
bătea tare de tot și aproape că-mi venea să plâng când, deodată, am auzit glasul bunicii:

– Iată poznă! Veniți în spatele șurii!
Aproape am alergat cu toții, urmărind glasul bunicii. În spatele șurii, pe un cojoc vechi al

bu  nicului, stătea Bella și ne privea cu ochi mari, rotunzi, ca două bomboane de ciocolată nea   -
gră. Am privit-o cu mare drag, dar când am vrut să mă apropii, a început să mârâie încetișor.

– Bunico, ce are? Nu ne mai cunoaște? am întrebat eu mirat.
– Ba da, puiule, dar Bella este acum mămică și este datoria ei să-și apere copilașii.
Nespus de mirat m-am uitat cu atenție la Bella și am văzut trei mici ghemotoace negre,

aproape golașe, care se mișcau haotic în căutare de hrană. Asta era! Bella avea pui! 
Ne-am bucurat cu toții, dar cea mai fericită a fost Elena, sora mea, care a văzut că lângă
Bella era osul fals dăruit de ea.

– Ei, ai văzut că i-a plăcut cadoul meu? a spus ea nemaiîncăpându-și în piele de bu-
curie. Înseamnă că mă iubește și mă apreciază!

Nici nu conta în acel moment pe cine iubea Bella mai mult! Important era că este bine
și că ne pregătise și ea, la rândul său, o surpriză minunată.

Prin urmare, în această vacanță de vară am trăit o experiență nemaipomenită alături
de întreaga mea familie și am înțeles pe deplin proverbul care spune că…

„Totul este bine când se termină cu bine.”

‚ Încearcă să scrii și tu un text în care să povestești o
amintire din vacanța de vară ghidându-te după urmă-
toarele întrebări: 

Introducere:
Ce zi era? Unde te aflai? Cu cine?
Cuprins:
Ce ai observat deodată? Cum au reacționat ceilalți? Ce 
s-a întâmplat? Cum te-ai simțit? Cum s-au simțit ceilalți?
Încheiere:
Cum s-a încheiat întâmplarea? Ce ai învățat din această
experiență? Ce amintiri te vor însoți în continuare?
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