1.Are foi si nu e pom,
Iti vorbeste ca un om
Si cu cat o indragesti
Tot mai mul ofolosesti,,
Rasfoind o carte suntem impresionati de continutul ei si punem in mod firesc o seama de intrebari:cum s-a realizat aceasta,cum se tiparesc cartile,cat este tehnica si arta si cat este,minte,suflet si lumina.
Scrisul a aparut treptat,ca urmare a necesitatii de comnicare intre oameni.In trecut cartile se scriau de mana,apoi prin inventarea tiparului ele devin accesibile mai multor oameni.Cei ce scriu carti se numesc scriitori sau autori.
Cartea este o cale de transmitere de la un timp la altul,de la un popor la altul,a tuturor valorilor culturale.
Cartile de sunt de mai multe feluti:manuale scolare,romane,carti de povesti,carti de specialitate,poezii.
Legatura dintre om si carte este o poveste indelungata,lectura a fost este si va fi un mod de imbunatatire a cunostintelor.Daca sunt descusute cum trebuie cartile vorbesc lucruri interesante.
Citind o carte aflam despre viata plantelor si animalelor,despre trecutul stramaosilor nosti,timpul trece mai usor si mai placut.De aceea cartii i se spun ,,prietenul omului,,.Cu cat citim mai mult pasii ne sunt calauziti spre minunata lume a cuvintelor scrise si descoperim bucuria de a ne infrumuseta viata alaturi de carte.
Cititul este o hrana siprituala,cartile sunt elemente principale ale universului nostru cu ajutorul carora zi de zi ne imbogatim cunostintele.
Un mare adevar gasim si in proverbul ,,cine are carte are parte!,,.
SUCCES!!!
2. Pasiunea pentru lectura mi-am descoperit-o in urma cu trei ani cand am primit un frumos roman pentru adolescenti. M-a impresionat atat de mult acea carte incat am decis sa nu ma opresc acolo. De atunci, am inceput sa cumpar regulat carti sau sa imprumut de la biblioteca.
           Lectura mi-a dezvoltat vocabularul si mi-a imbogatit imaginatia. Cu ajutorul cartilor, a personajelor mai exact poti sa calatoresti unde nici n-ai visat. Poti sa le simti sentimentele, sa te bucuri sau sa plangi alaturi de eroii tai.
           Cartea a devenit cea mai buna prietena a mea.

