
E septembrie. Zilele încep să mai scadă. Florile încep să moară. Doar unele încep să

înflorească chiar acum. Care sunt?

Fluturii nu pot să mai trăiască pentru că dacă mor florile, ei vor dispărea curând. Toate

păsările vor să plece în alte ţări.

Câmpurile au rămas goale şi fără verdeaţă. Norii se plimbă prin văzduh şi ţin umbră

cerului.

Toţi oamenii îşi culeg recoltele. Culegătorii de struguri culeg ciorchinii dulci să facem

must. Copiilor le place mustul.

Ce darnică este toamna! Maftei Maria- Alexia, 3B

E septembrie.În această lună începe un nou an şcolar. Acum strugurii vor fi culeşi iar

oamenii îşi adună şi legumele dar şi fructele livezilor.

Pentru că este toamnă, păsările pleacă în ţările calde şi trebuie să aşteptăm mult până se

întorc! Putem vedea cum vântul goleşte copacii de frunze şi cum frigul vine spre noi! Şi

acum, pentru că este extrem de frig, nu mai vezi veveriţele pe crengi, nu mai vezi niciun

animal pe câmpie şi singurul lucru pe care îl mai vedem este ploaia, care vine cu norii ei

gri.

E adevărat că acest anotimp nu ne prea place, dar toamna ne învaţă lucruri noi, cum ar fi

că ne trebuie şi anotimpurile reci, căci dacă toamna nu ar exista, florile noastre de und ear

mai lua apă?

Să ştiţi că toamna este un anotimp foarte frumos, cel puţin eu îl ador!!

Baltag Natalia- Maria, 3B

E septembrie. Zilele încep să fie mai friguroase. De acum se coc fructele şi legumele.

Păsările se duc în ţările calde. Acum se culeg strugurii, merele, perele şi multe alte fructe.

Florile încep să moară, la fel şi fluturii: dacă nu mai sunt flori, nici fluturi nu mai sunt. Nici

albinele nu mai pot lua miere. Acum toate se retrag la stupul lor. Norii încep să plângă şi

vântul șuieră cântecul lui jalnic.

Ce frumoasă este toamna!!

Mulţumim, dragă toamnă, că eşti atât de darnică cu noi!

Albu Maria- Radiana, 3B


