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Interpretarea textului literar-fabula
Prof. Haiduc Laura
Şcoala Gimnazială, Nr.7 Petroşani

Practica şcolară şi studiile de didactică modernă argumentează faptul că lecţia de literatură
poate fi considerată o „unitate didactică”, în care, sub supraveghere didactică, elevii învaţă
citind şi comentând texte literare şi nonliterare, îşi exersează gândirea critică şi registru
afectiv, îşi modelează personalitatea.

În lecţia de comentariu literar elevii nu reproduc cunoştinţe, ci le descoperă, dobândesc
abilităţi practice de abordare a textelor literare. Elevii pătrund treptat în universul operelor
literare pe baza textelor supuse studiului, învaţă primele noţiuni de teorie literară şi fac
cunoştinţă cu modul de interpretare al literaturii.

O dificultate observată de mine, în interpretarea textului literar la clasă, este exprimarea
sensului unui text, semnificaţia celor citite. Elevii se limitează la noţiunile teoretice pe care
le posedă, încadrează operele în gen, expun trăsăturile acestui gen selectând exemple din
text, extrag figurile de stil şi se opresc din încercarea de a înţelege cele citite. Astfel ei nu
devin conştienţi de specificul literaturii, de influenţa şi farmecul pe care aceasta îl poate
exercita asupra lor. Prin literatură elevii îşi pot dezvolta conştiinţa morală cu tot ceea ce
implică ea: dragostea pentru adevăr, iubirea faţă de semeni şi mediul înconjurător,
preţuirea calităţilor pozitive şi respingerea ipocriziei, minciunii, falsităţii.

Cel mai dificil mi s-a părut interpretarea fabulei. După mai multe ore în care le-am adus
elevilor diverse fabule şi le-am discutat scoţând în evidenţă morala fiecăreia, am dorit să
evaluez puterea lor de a percepe o fabulă la prima vedere. Cu acest scop, le-am adus pe
fişe Lupul moralist de Gr. Alexandrescu.

După lectura model, elevii au lecturat individual fabula. Am selectat câteva interpretări
preluate de la elevi, după ce au primit mici indicaţii, întrebări ajutătoare în momentele în
care s-au simţit în dificultate.”V-am spus ,cum mi se pare,de nu îţi fi uitat/Că lupul sentâmplase s-ajungă împărat.”Verbul se-ntâmplase e ales de autor pentru a intensifica
ironia, pentru că se întâmplă foarte des ca lupul să fie într-o poziţie înaltă pentru a năpăstui,
pentru a stoarce profituri foarte mari. Hotărârea lupului de a strânge „obşteasca adunare” e
doar un pretext pentru scriitor de a scoate în evidenţă cauzele abuzurilor şi ale
nedreptăţilor de tot felul întâlnite în societate şi faptul că legea depinde de cel ce deţine
puterea, de viclenia necesară pentru a se strecura în anumite posturi de conducere.

Scriitorul subliniază că slujbele dregătorilor erau
bine plătite iar pe deasupra exista şi obiceiul unor
daruri periodice. Lupul îşi termină discursul dânduse pe el ca exemplu, deşi “purta o manta de oaie
jupuită” .Un vulpoi, "în slujbe lăudat” îl întreabă cu
viclenie:

“Ne poate fi iertat
Să vă-ntrebăm smerit, de vreţi a ne arăta

De unde-aţi cumpărat postavul de manta?”
În această fabulă observăm de la început ironia autorului care se preface a vorbi serios
pentru a sublinia ipocrizia conducătorului unui aparat de stat corupt de sus până jos.
Morala explică totul: frazele lupului erau frumoase dar nu şi sincere, el nu putea să îi
amăgească pe slujitorii bătrâni care erau cu ochii pe mantaua de piei de oaie de pe umerii
împăratului. Morala subliniază cinismul,ipocrizia acestui conducător oricât de abil s-ar fi
ascuns el sub haina ademenitoare a unor cuvinte frumoase.
Realizarea unui comentariu literar trebuie să ţină cont de nivelul capacităţilor intelectuale şi
de experienţa de viaţă a elevilor. De multe ori, analiza unui text nu se poate aplica în
complexitatea ei datorită cunoştinţelor limitate de teorie literară învăţate, dar mai ales
incapacităţii elevilor de a sesiza, la vârsta lor, stări sufleteşti, ideea transmisă sau
particularităţi artistice deosebite.
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“COPACI IN VESMINTE DE ARAMA”

A sosit toamna. Copacii verzi, nu cu mult timp în urmă, au început a rugini.
Frunzele veştejite ale acestora au îngălbenit în nuanţe diferite. Toamna, ca un artist
desăvârşit le-a pictat în tonuri triste, dar pline de culoare. Coroanele copacilor, mândre şi
semeţe peste vară, devin acum o aglomerare de crengi maronii.
Cele mai viguroase frunze, încă în putere, se ţin cu dinţii de crengile uscate,
care le-au fost casă în ultimele luni. Cu toate că sunt îmbătrănite, rezistă vitregiei naturii şi
se încovoaie sub adierea viforniţei. De acolo de sus privesc la suratele lor mai slabe care sau desprins deja din capaci. Acestea din urmă, maronii şi uscate de-a binelea, s-au
abandonat fără vlagă în braţele vântului. Minute în şir se lasă purtate în bătaia lui, fiind mult
prea obosite pentru a opune orice urmă de rezistenţă. Călătoria pe aripile vântului nu
durează la nesfârşit. Într-un final, secătuite de orice urmă de viaţă, frunzele se aşează pe sol
şi încep să ţeasă straiele ruginii ale toamnei. Aşezate una peste alta, într-o degringoladă
stranie, frunzele par a fi un covor galben-maroniu moale.
Un alt grup de frunze mari şi uscate tocmai se desprind de crengile golaşe ale
copacului. Sunt extrem de triste precum melodia ce se aude din gura vântului rece. Şuiratul
vântului prin crengile copacului se aseamănă cu o muzică de jale. Pe aceste ritmuri pline
de duioşie frunzele mâhnite se înlănţuie într-o horă şi încep a se roti de zor. Când cântecul
vântului ajunge la final, frunzele se lipesc de sol. De acum înainte aici va fi casa lor. Încetul
cu încetul, toate frunzele încep să părăsească copacii. Ca într-un dans ritualic se mişcă în
bataia vântului şi să aştern peste tot.
Copacii din spatele casei mele sunt martorii vitregii naturi.De cateva zile
ramurile lor sunt culcate la pamant precum crengiile unor salcii.Cu indarjire demna de niste
eroi de basm,copacii incearca sa faca fata vantului si ploilor care ii lovescneincetat. De
multe ori, vântul suflă cu atâta putere încât copacii par niste nave uitate pe o mare
agitata.Mareata umbra a copaciilor pare a fi o straja care sta in spatele casei.
Asemenea copacilor, întreaga natură pare să îngălbănească: iarba se usucă şi
primeşte o culoare ruginie, iar tufele pierd orice urmă de verde pe care o aveau. Singurul
care pare să nu sufere de pe urma apariţiei toamnei este bradul. Acesta, în ciuda tuturor
condiţiilor vitrege ale naturii îşi păstrează prospeţimea şi culoare verde. În noianul de
galben şi maroniu din jur, bradul, cu ale sale frunze mereu verzi, înfruntă semeţ vântul şi
ploile care cad din abundenţă.
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Toamna a sosit

O adiere sublimă anunţă sosirea toamnei. Razele soarelui sunt din ce în ce mai
palide.
Marea de verdeaţă se îngălbeneşte .Florile se apleacă sărutând pământul.Frunze
multicolore se leagănă în vânt ca nişte bărcuţe pe apă.Pădurea pare poleită cu aur.Peste
coroanele de flăcări ale copacilor,păsările călătoare plutesc spre apa albastră a cerului şi
se apleacă, spre arbori cu fâlfâiri de aripi ca un rămas bun,apoi se şterg în depărtare
,ducând pe aripile lor cântecul anotimpurilor şi auzind din departare vocea ei tiranică toţi
ciulinii pe cărare fug cuprinşi de panica. Gazele plăpânde amorţite de frig caută adapost
sub stratul gros de frunze uscate.
Pe ogoare ,în livezi,în grădinile de zarzavat, munca e in toi.Oamenii strâng
recoltele.Porumbul auriu abia asteaptă să intre în hambare.Fructele parfumate,legumele
multicolore încălzesc privirea tuturor. Mustul viilor ,de pe culmile încărcate de rod ale
dealurilor,nu mai contenesc să curgă.
Vietăţile pădurii se grăbesc să-şi adune ,cu fără asemănare hărnicie provizii pentru
iarnă. Lupul şi-a schimbat părul,dar năravul,ba! Vulpea tot mai viseaza să cumpere găini…
O flacără roşcata adună ghinda,săltând jucăuşa pe crengile ce se leagănă în bătaia
vântului. Iepuraşul ,cu urechile ciulite,cu blana de culoarea ierburilor ce parcă şi-au muiat
vârfurile în auriul grânelor de vară, îşi ascultă ritmul inimii, mirat că nimeni nu mai are timp
să alerge după el.
Viespiile îndungate au încetat din vâlva de a înţepa oamenii,din cauza frigului care le-a
cuprins înfiorător. Ciobanii cu cojocele în spate şi-au luat oile ,brânza şi ciomagul în mână,
şi-au luat rămas bun de la stâna şi coboară uşor la vale către case pe coama ruginie a
muntelui.
Pădurile s-au îmbrăcat într-o platoşa de aramă, iar norii suri poartă plumbul. Copacii
oftează, iar lacrimile de promoroacă picură una câte una peste frunzele moarte.Vântul
revine la meserie,răsuflă un aer rece care aduce frigurile în casele oamenilor,care sunt
nevoiţi să facă focul în sobe pentru a se încălzi.
Toata lumea care o vezi in jur şi-a schimbat
garderoba.....ghete,căciuli,geci....pregătindu-se încet,încet de iarna cea grea şi cumplită.
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Fotografie realizată în cadrul cercului de ,,Fotografie digitală” de la
Clubul Copiilor din Petroşani

Copilăria, aurul nostru
Uni copii vor să se maturizeze foarte repede, altii îşi doresc să rămână mereu copii.
Eu una mi-aş dori ca şi copilaria mea să nu se termine, deoarece ea nu se mai întoarce
niciodată.
Copilaria nu începe la un moment dat, ea începe cand tu te simti cel mai mult copil şi
se sfârşeşte când te aştepţi mai puţin. Este singurul moment când te bucuri că faci trăznăi
şi nimeni nu te ceartă, sau atunci când te joci toată ziua cu prieteni tăi şi nu îţi faci griji
pentru a doua zi .
Copilăria mea s-a petrecut într-un sat de la marginea oraşului unde ne strângeam mai
multi copii .Bunica, ca în fiecare dimineaţa de vara, îmi pregatea micul dejun, iar apoi nu
mă mai vedea până seara. Toată ziua mă jucam, erau zile în care făceam tot felul de trăznăi
cum ar fi, să mergem la scaldat, unde ne bălăceam toată ziua ca nişte rate şi veneam acasă
uzi fleaşcă, iar părinţii ne certau, dar după două minute, ne pupau. Erau zile în care ne
certam din cauza jocurilor, dar după cinci minute ne împacam şi totul revenea la normal ,
totul era perfect ca o rază de soare, pe un drum întunecat.
Seara tot timpul ne jucam ascunsea , sau făceam un foc şi stăteam în jurul lui, şi
spuneam povesti de groază, ca nişte mari aventurieri. Pe la mijlocul vacanţei de vară,
plecam la ţară, unde era un paradis. Seara ieşeam la poartă şi priveam drumul plin de flori,
ce zburdau de colo - colo. La ţară nu ieşeam de dimineaţa , până seara pe afară deoarece
trebuia să o ajut pe bunica mea, la treburile prin casă, dar seara totul se schimba.
La sfârşitul vacanţei, mă întorceam acasă şi mă pregateam de gradiniţă, şi mă
gândeam la ce vară frumoasă am avut, fară a-mi face griji că aceasta copilarie nu se mai
întoarce. Nu ştiu când s-a sfarşit copilăria mea, cel mai probabil când am intrat în clasa a
V-a B, când aveam ore de după masă şi nu mai puteam să mai ies pe afară cu prieteni. Dar
chiar şi acum când sunt în clasa a VII-a B, am unele momente când simt COPILARIA cu
darurile ei mirifice.
Eu cred că şi adulţii, chiar dacă sunt maturi, uneori îşi doresc să fie din nou copii
fără griji şi probleme care să le ocupe tot timpul. Aşa că profitaţi de copilărie cât o mai
aveţi.

Autor : Torgie Florin, Clasa a VII-a
Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani.
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Fotografii realizate de Scredeanu Mara

Copilaria, un univers magic
Ce frumos era când eram mici , toată lumea era în jurul nostru ,ne alintau,ne
pupau, însă acum s-a terminat, suntem mari ,dar chiar şi aşa copilăria este în sufletul
nostru.
La şcoala uniforma era ceva urât ,dar totuşi ne bucuram de fiecare dimineaţă în care
o purtam ,când ajungeam la şcoală ora de matematică ni se părea că dureaza o veşnicie ,că
cifrele sunt magiceşi plutesc pe tabla ştearsă de elevul de serviciu.Si toţi ziceam dacă
cineva ne întrebă că pauza este cea mai frumoasă oră.
Mai tineţi minte jocul ”şcoala’’ în care cu fiecare pas pe care îl făceam ni se
părea că ajungem într-un tărâm mirific în care doar cu visul poţi să ajungi, iar când jucam
capra nouă ,capră veche simţeam că sunt nişte clipe de neuitat .
Chiar daca lumea îmbătrâneşte în sufletul lor, tot copii rămân.Amintirile
frumoase pe care le păstram în suflet vor rămâne acolo şi cu trecerea anilor.
Poveştile au rămas în sufletul nostru, fetele voiau să devină prinţese iar băieţii
cavaleri ,ne îmbracam în rochiţe şi mantii şi faceam scenete la grădiniţă , când eram mici
noi luam totul în serios şi dacă cineva spunea o glumă pe care nu o înţelegeam începeam
să plângem.
Vorbele lui Lucian Blaga sunt de folos ”Copilăria este inima tuturor vârstelor”
,acum totul e posibil putem face ce vrem, suntem independenti ,însă sufletul de copil îl mai
avem ,nu putem trăi fără el pentru că şi acum când eşti mare mai faci boacăne şi superi
oamenii însă ca şi atunci ne iertam şi câştigam.
Astfel ca un foc uitat, copilăria nu se poate aprinde din nou ,oricând în
noi.Copilaria e o stare fara vârstă, ea ţine de infinit, este singura felie care topeşte întregul
univers înconjurător, vârsta în care nu spaimele de moarte îl macină pe om, ci spaimele de
care se înfioară şi gâzele, parte şi ele din acest întreg fabulos numit natură.
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Clubul Copiilor Petroşani

Eu sunt Sebi….nu ştiu să scriu, mă ajută
mama, dar îmi place să desenez, să
şurubăresc şi să învaţ despre baterii şi
becuri. Când voi fi mare, aş vrea să pot să
fac roboţi şi maşinuţe, care să meargă
repede … şi să zboare, foarte sus…

Oare ce o să-mi aducă Moşul la anul ?

Am primit multe cadouri – Sebi, la grădiniţă …

Elevi la cercul de Electromecanică & Fotografie digitală.

Elevii de la cercul de fotografie digitală au obţinut numeroase premii la concursurile
naţionale şi internaţionale . Noi şi noi succese şi… ,,la mai mare”.

Desen realizat de Neacşu David , Clasa a III-a.

Desen realizat de Laurenţiu Ştefan , Clasa a III-a.

Desene realizate de elevul Tamaş Darius , clasa a I-a

VACANTA A TRECuT …CE fRuMOS A fOST…

Cheile Bicazului
Fotografie realizată în cadrul cercului de foto, de la Clubul Copiilor Petroşani

O ţară frumoasă, frumoasă…..

Arta populară din zona ,,Băilor Sovata”

