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Isaia este un șoricel − un șoricel albastru − care poate 
vorbi, râde, citi și simți lucrurile foarte profund, la fel ca voi. 
Crescut într-un laborator unde se fac tot felul de experimente, 
Isaia este extrem de inteligent, dar încontinuu speriat de tot ce-l 
înconjoară. Într-o bună zi, șoricelul albastru reușește să evadeze 
din acest loc oribil, deși este nevoit să-și lase în urmă familia.

Singur acum, Isaia trebuie să învețe să supraviețuiască în 
libertate, cu dușmanii, cu prietenii, cu hrana oamenilor. Când 
o întâlnește pe Hailey, la fel de neobișnuită, Isaia învață că, 
oricât de mic sau de speriat ai fi, întotdeauna găsești o cale de 
a schimba lumea.

„Isaia chiar este un șoricel care 
se face auzit!”
Kirkus Reviews 

„Literatura pentru copii oferă o 
tradiție îndelungată  

a unor șoricei inteligenți care 
realizează fapte uimitoare... 
Isaia al lui Patterson și al lui 

Grabenstein  
pare destinat să li se alăture.”

Booklist
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Dragul meu cititor,

Ai mulţi prieteni, desigur, dar acum te rog să mă adaugi 
şi pe mine, Jurnalul de lectură. Sau dă-mi tu un nume, un  
pseudonim, o poreclă ...............................................................

Nu mă abandona, pentru că, împreună, putem deveni super-
eroi, fiindcă ne plac aventura şi misterul. Prietenia mea îţi poate 
aduce multe avantaje! 

Citind, vei face călătorii imaginare şi vei descoperi ţinu-
turi noi, oameni noi, civilizaţii noi. Completând filele mele, 
te antrenezi pentru a răspunde foarte bine la orele de curs, 
pentru a scrie poveşti interesante, cu sau fără supereroi, şi 
poate pentru a câştiga un premiu la Târgul Internațional de 
Carte Bookfest 2019!

Vei fi pregătit şi pentru testările internaţionale şi vei 
răspunde interdisciplinar la acestea, fiindcă vei asocia infor-
maţia cu gesturi, cu atitudini, cu luarea deciziilor, cu motivarea 
alegerilor, dezvoltându-ți astfel abilităţile de viaţă.

Le vei oferi o surpriză plăcută părinţilor, care te vor vedea 
aplecat asupra cărţii și asupra Jurnalului de lectură. 

Vei formula răspunsuri complexe, exprimate corect,  
într-un limbaj literar, ceea ce îi va încânta pe învățătorii și 
pe profesorii tăi, care te îndrumă cu drag şi cu responsabili- 
tate profesională.

Vei face paşi importanţi către obţinerea punctajelor mari 
la concursurile şcolare, pentru că, în filele mele, exerciţiile îţi 
valorifică creativitatea şi te antrenează pentru complexitatea 
răspunsului, din perspectivă interculturală şi interdisciplinară.

Te-am convins? Hai la drum! 
Cu prietenie,

Jurnalul tău de lectură
Editura Corint Junior
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P.S. Acum, că ne-am convins că ești un copil creativ, cu o 
imaginație bogată, CORINT JUNIOR te invită să faci parte din 
CLUBUL DE CARTE EU SUPEREROU, unde poți participa la 
concursul de creație literară – Imaginează-ți o poveste cu supereroi! 

CLUBUL DE CARTE EU SUPEREROU este înscris în 
proiectul Pașaport pentru Cultură.

Profesorul coordonator va selecta cele mai bune creații 
și le va trimite în format electronic la adresa de e-mail: scoli@
edituracorint.ro sau prin poștă la adresa: Editura Corint Junior, str. 
Mihai Eminescu, nr. 54A, sector 1, București, cod poștal 010517. 

Creațiile literare primite vor fi încărcate pe site-ul  
www.pasaport-cultura.ro, iar cele mai vizualizate vor câștiga 

premii extraordinare.  

Premierea va avea loc la  
Târgul Internațional de Carte Bookfest 2019  

(câștigătorii vor fi anunțați cu o săptămână înainte).
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.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

2. Această secvenţă de la începutul întâmplării seamănă cu o sce-
nă dintr-un film cunoscut? Îţi poți aminti sau ceri ajutorul familiei?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Tocmai citeşti o nouă carte  în care eroul este un șoricel, 
cu întâmplări în același timp fantastice și amuzante, şi 
vrei să reţii titlul ei, aşa că te invit să îl notezi aici: .........
.........................................................................................
Acum notează cel mai amuzant lucru care crezi că îți 
va aminti peste timp de bietul şoricel: ...........................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

1. Şoricelul şi-a pier-
dut familia. Ai reţinut în ce 
împrejurări? Cum ţi s-a părut 
că a trăit şoricelul momentul 
când a constatat că familia 
nu mai este lângă el? Ce sen-
timente crezi că a trăit?
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3. Ai reţinut numele şoricelului? Dar al fraţilor lui? Ţi se par 
potrivite? Ai alege un alt nume pentru eroul nostru? (Nu uita, te 
rog, să formulezi răpunsuri corecte, sub formă de enunţ!)

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

4. Cum descoperă micul Isaia unde sunt fraţii lui? De ce spune 
că nu se poate întoarce la ei?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

5. Notează câteva cuvinte noi pe care le folosește  Isaia atunci 
când are certitudinea că a rămas pentru o vreme singur pe lume.

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

6. Un prieten a citit și el această carte, iar tu vrei să-l convingi 
că ai lecturat cu atenţie povestea şoricelului. Bifează A (Adevă-
rat) sau F (Fals) în dreptul următoarelor afirmaţii:

a) Isaia a auzit că au fost prinşi 99 de şoareci.   
b) Isaia și-a pierdut familia din cauză că a rămas prins într-o 

cursă.   
c) „Halatele-lungi” erau tot şoricei.   
d) Din cele trei planuri pe care le face, Isaia alege să pună în 

practică planul C.   
e) Şoricelul rătăceşte prin Suburbilandia.   
f) Şobolanii sunt verişorii lui Isaia, din familia rozătoarelor.   
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g) Isaia reuşeşte să îl atace şi el prin câteva tehnici speciale pe 
motanul Lucifer.   

h) Isaia se apropie de casă pentru că miroase a plăcintă cu 
brânză şi scorţişoară.   

i) Isaia numeşte „mâncarea mea” tot ceea ce se află într-un 
tomberon.     

j) Isaia întâlneşte o şoricică pe care o place pentru că obișnuia 
să cânte.   

7. Dacă...
a) ... ai fi Isaia...
• Cum ai realiza posterul depre Concertul Rozătoarelor Cân-

tătoare?
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• Cum ai modifica reţeta de plăcintă cu mere şi scorţişoară, 
astfel încât să nu mai fie tentantă nici pentru „halatele–lungi”, 
nici pentru rozătoare?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

• Cum ai încerca să ţii rudele şoriceşti departe de produsele 
bune, pe care să nu le deterioreze, ţinând cont că tu ştii să citeşti? 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

• Cum ai ajuta colonia Mikaylei să organizeze o petrecere şo-
ricească pentru mica rozătoare căreia îi plăcea să cânte?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

b) ... ai fi Mikayla...
• Cum ai realiza o invitaţie, pentru rudele din pădure, la un 

concert al tău? 

8. Vrei să prezinţi unui prieten episodul în care şoriceii reu-
şesc să ia biscuiţii Oreo? Cum ai face să pară special episodul cu 
ruloul înhăţat de Isaia?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

9. Ce ai găsit spectaculos în episodul care prezintă înfruntarea 
dintre şoricel şi Lucifer, motanul? Cum ai trăit acest episod?

.......................................................................................................
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............................................................................................................

............................................................................................................
10. Ţi se pare potivit numele motanului? De ce? Pisica ta ce 

nume are?
.......................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
11. Dacă tu ai fi (propune un nume) ............................................

........................,  noul personaj al romanului, cum ai vedea partici-
parea ta la „furtul” alimentelor?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

12. Isaia are ideea cu sacii făcuți din şerveţele, care îi ajută să 
care mai multă mâncare? Cu ce lecţie ai asocia tu acest episod?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

13. Care este impresia ta despre familia Mikaylei? Ai propune 
o schimbare? Care ar fi aceea?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

14. Care crezi că sunt cele mai importante „ingrediente” pentru 
a obţine o relaţie frumoasă cu familia? Te poţi inspira din familia 
şoricească?

• încrederea, deoarece garantează comunicarea cu celălalt, 
şi astfel poţi avea soluţii la unele probleme, te poţi elibera de 
frici, de temeri;
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• comunicarea,  pentru că .............................................................
............................................................................................................

• ......................................., pentru că ..........................................
............................................................................................................

• ......................................., pentru că ..........................................
............................................................................................................

• ......................................., pentru că ...........................................
............................................................................................................

15. Completează PLANUL SECRET pe care Isaia îl are în min-
te pentru a-i aduce pe ai săi lângă noua familie, astfel încât să aibă 
cu toţii condiţii mai bune de viaţă.

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

16. Isaia află că în noua familie numai şoriceii cântă. I se pare 
nedrept că Mikayla nu poate cânta, în ciuda glasului său încân-
tător? De ce?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

17. Mikayla afirmă că respectă regula de a nu cânta, deşi nu 
i se pare justă, dar se conformează pentru că aşa este stabilit în 
familia lor. Care este părerea ta?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

18. Isaia întâlnește o fată care are o înfățișare neobișnuită. Cum 
arată ea și de ce spune șoricelul că ar avea ceva în comun cu el? 

.......................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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19. Care sunt activităţile pe care le fac împreună oamenii, ca 
şi şoriceii, aşa cum a descoperit Isaia?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

20. Imaginează-ţi că eşti Isaia. Scrie într-un jurnal impresiile 
din Suburbilandia. Mikayla și Domnişoara Ţipămult îți vin în ajutor.

• Cum ar arăta aceste însemnări? Poţi folosi şi mici desene sau 
semne pentru codificarea mesajului.

Data____________ .......................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Data____________ .......................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Data____________ .......................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Data____________ .......................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

21. Hailey poartă o discuție lungă și emoționantă cu Isaia. Care 
ți se pare a fi cea mai interesantă confesiune pe care i-o face fata 
șoricelului?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

22. Imaginează-ţi că ţi se oferă posibilitatea de a fi regizorul 
unui spectacol de teatru inspirat din textul cărţii, iar actorii sunt 
colegii tăi.
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a) Ce titlu ai alege?  ......................................................................
............................................................................................................

b) Cum ai face alegerea pentru a distribui cei mai potriviţi 
„actori” în rolurile din această piesă?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

c) Ai folosi efecte speciale? Care ar fi acestea și în ce momen-
te le-ai folosi?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

d) Cum ar arăta costumele personajelor? Ai putea folosi mate-
rialele reciclabile? Care ar fi acestea?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

23. Dacă spectacolul ar câștiga un premiu la un festival de 
profil, care crezi că ar fi secţiunea la care ar obţine premiul? 

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

24. Întâlnirea lui Isaia cu șorecarul este memorabilă. Care este 
momentul cel mai tensionat al acestei întâlniri?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

25. Isaia este pândit de pericolul morții la căderea din pliscul 
șorecarului. Cum reușește să scape? Cum trăiești tu acest episod 
atunci când îl citești?
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.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

26. Șoriceii trăiesc un moment de maximă intensitate frățeas-
că atunci când o eliberează pe Gwindell. Din ce domenii sunt 
cunoștințele la care apelează Isaia pentru a o salva?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

27. Isaia este adoptat oficial de colonia în care trăiește. Cine 
decide aceasta și ce efect are asupra șoricelului adoptat?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

28. Isaia și Mikayla ajung în vizită la Hailey. Cum îi primește fata? 
Tu cum ai fi reacționat la vederea celor doi șoricei în camera ta?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

29. Mikayla cântă, în sfârșit, depășind condiția de șoricioaică 
ce nu are voie să cânte. Cum crezi că este această secvență?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

30. Isaia încearcă să își salveze familia și face referire la o luptă 
celebră și la Calul Troian. Tu știi despre ce e vorba? Dacă nu știi 
deja, poți să întrebi un adult sau să te informezi și să notezi.

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................



Acest material a fost elaborat de prof. gr. I Adriana Elena Hoaghea  
de la Școala Gimnazială „George Topîrceanu” din Mioveni, jud. Argeș.

Ai citit o carte minunată!   
Eşti un elev de succes! Ai dobândit  

noi cunoştinţe care îţi vor  
consolida abilităţile! 

Notează câteva idei pe care să le  
poţi transmite şi altora, astfel încât  

să îi convingi să citească și ei.

31. Cu ajutorul lui Hailey, Isaia își regăsește și își salvează fami-
lia. Scrie cât de mare este puterea prieteniei, așa cum se desprinde 
din acest episod.

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

32. Ce părere ai despre sfatul doamnei care îi spune lui Hailey 
să se distreze cu șoriceii, dar să nu uite de microbi. Ce rol are 
igiena în relația copil - animal de companie?

.......................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

33. Ce părere ai despre finalul acțiunii? Ai fi scris un alt final?
.......................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
Felicităăăăări!
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  Dar a cui este MINTEA MALEFICĂaflată în spatele acestui plan? Vor reuşi                                           să îndepărteze pericolul la timp?

CINE A SPUS CĂ TREBUIE SĂ

Codul secret care controlează mințile tuturor jucăriilor a fost furat! Acum problema trebuie rezolvată de                                    : Dan – ursuleţul de pluş superputernic, Arabella – păpuşa de cârpă cu un temperament exploziv şi Flax, iepurele-robot  înnebunit după gadgeturi. Cu toţii trebuie să  recupereze codul înainte ca jucăriile să o ia razna!
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Prieteni simpatici
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