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SCURT ISTORIC AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CHIEȘD 
 

 

Se consideră că şcoala din Chieşd îşi are începuturile în jurul anului 1845 când este 

amintit într-un registru parohial, cantorul Szabo Flore care se semna dascăl. Şcoala era susţinută 

de comunitatea bisericească, numindu-se parohială, iar instruirea se făcea de regulă de către 

cantor şi mai rar de preot. În luna septembrie a anului 1858 învăţător la şcoala din Chieşd este 

numit docentele Timoc Ştefan din Rebrişoara (judeţul Bistriţa Năsăud) care absolvise Şcoala de 

Preparandie de la Năsăud, având ca profesor pe Vasile Petri. La îndemnul preotului director 

Gavril Meseşan şi a învăţătorului pensionar Timoc Ştefan, senatul şcolar hotărăşte construirea 

unei noi şcoli. În 27 septembrie 1900 se sfinţeşte noua şcoală confesională, construită de Paul 

Harmaty pentru 1200 florini. În anul 1919 se înfiinţează şcoala de stat din Chieşd având ca 

director pe învăţătorul Ignea Andrei ajutat fiind de învăţătorul Paulin Marian, numit de revizorul 

şcolar Ioan Mango. În anul 1935 directorul Andrei Ignea se pensionează, iar învăţătorul Mureşan 

Ioan devine director al şcolii fiind ajutat de trei învăţători la un număr de 243 de elevi. Cursurile 

se ţineau uneori şi în casele unor oameni din sat, datorită numărului mare de elevi. La sfârşitul 

anilor 1950 se construieşte noua şcoală în formă de L, având parter și etaj  și care funcţionează în 

prezent.  

În anul 2006 s-a dat în folosință clădirea G.P.N Chieșd. Construcția  a fost finanțată prin 

fonduri guvernamentale . 

În anul  2009 clădirea Școlii primare și a G.P.N Sighetu Silvaniei  a fost reabilitată  prin 

fonduri guvernamentale . 

Din anul 2007 este întocmit proiectul pentru reabilitarea Școlii Chieșd, cu finanţare de la 

Banca Europeană de Investiţii,  lucrările fiind terminate în anul 2012 . 

 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII 
VIZIUNEA: 

 

Ne propunem să devenim o școală, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală 

pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui 

învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în 

activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.  

 

MISIUNEA: 

 

 Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd  îşi propune ca prin eforturile cadrelor didactice împreună 

cu comunitatea locală, să dezvolte personalitatea elevilor în toate direcțiile: intelectuală, creativă, 

socială, afectivă; să creeze un mediu favorabil învatării, bazat pe valori științifice, culturale si 

materiale care să permită fiecărui individ, integrarea într-o treaptă superioară de învătământ si în 

societate; să cunoască trecutul istoric al localitătii, să fie combativ dar și tolerant.  

Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi 

onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să 

susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie. 

 

Director: prof. Anton Claudiu 
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Toamna 

 

Toamna minunată a început din nou să apară 

Cu culori schimbătoare, colorate și mișcătoare. 

Fructele minunate, gustoase și delicioase, 

Pe pomii colorați, le aștept cu drag! 

                            

de Solovăstru Maria Sidonia 

Ursulețul 

 

Ursulețul meu frumos este micuț și e pufos 

Și e tare drăgălaș, dorm cu el cu atâta drag. 

Îi voi așeza la piept un tei mic și frumușel. 

Ca să știe toți cât e de frumos. 

 

de Solovăstru Maria Sidonia 
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          La târg sunt o grămadă de standuri cu jucării. 

           Doamna Mărioara are în fiecare an un stand la târgul de Crăciun. Chiar dacă nu este prea 
mare, este un stand foarte frumos decorat. El este împodobit cu crengi de brad, steluțe aurii si 
luminițe roșii. Pe acoperișul standului este fixată o firma mare pe care este desenat ursulețul 
Martin. 

         Doamna Mărioara vinde animale de pluș: căței drăgălași, pisicuțe moi, maimuțe mari, 
șoricei cenușii, corbi obraznici și rațe simpatice. Desigur, la stand se vând și nenumărați ursuleți 
cu blăniță moale! 

           Doamna Mărioara a confecționat singură toate animăluțele. De aceea le și îndrăgește pe 
toate foarte tare. Ea se bucură de fiecare dată când vede copiii privind cu ochii mari în standul 
ei. Bucuria este și mai mare atunci când aceștia își aleg un animăluț și îl iau bucuroși acasă. Anul 
trecut, domna Mărioara a vândut toate jucăriile, mai puțin ursulețul maroniu cu funda de satin 
verde. Pe acesta nu l-a vrut nimeni! Anul acesta, doamna Mărioara l-a adus din nou la târg „O să 
vezi, micuțule” îi șoptește doamna Mărioara ursulețului, ,,de data aceasta sigur te va lua cineva 
acasă.” 

             Standul este vizitat imediat de șase copii, însă niciunul nu alege ursulețul cu funda verde, 
ei aleg următoarele jucării: un corb, o pisică, un cățel, o maimuță și un șoricel.  

            Doamna Mărioara este tristă pentru că nimeni nu pare să-l iubească pe Martin. Deodată, 
în fața standului apare o fetiță, care arată spre ursuleț ,,Privește, tată” strigă micuța încântată 
,,Un ursuleț exact așa cum mi l-am dorit. Ai putea sa mi-l dăruiești”. Fetița se uită la tatăl ei cu o 
privire rugătoare. ,,Bine, ai voie sa-l iei acasă” se înduplecă tatăl. 

           ,,Uraaa!”se bucură in același timp atât fetița, cât și ursulețul. Martin poate petrece, în 
sfârșit, sărbătorile de iarnă așa cum se cuvine. 

 

                                                                                                       Tușer Alexia-Riana,  Clasa a II-a 

 

 

 

               În casa familiei Ionescu este o atmosferă de Crăciun. Casa este împodobită cu globuri în 
formă de: steluțe aurii, îngerași sclipitori, clopoței sunători, inimioare mari si un ren mic. 

               În șemineu arde focul. 

              Bunicul și bunica stau pe fotolii împachetând cadourile pentru nepoții lor. Mama cu 
fetița micuță se uită încântate spre bra. Bradul este împodobit cu lumânări strălucitoare, stele, 
îngerași, globuri roșii, verzi și argintii. Sub brad stau copiii desfăcând cadourile. Daniel a primit 
niște role foarte bune,  Tania a primit un bebeluș si o casă mare de păpuși, Ana doar acum își 
desface cadoul. Pisicuța Mili se joacă cu un glob roșu mic. Tata ii pune funda lui Max, cățelul 
năzdrăvan. Între timp băiatul cel mai mare,  Alexandru, cântă la pian colinde. 

            Toți sunt fericiți în noaptea de Crăciun!        

    

                                                                                                               Tușer Alexia-Riana,     Clasa a II-a 
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Fulgi de omăt 

 

Fulgii de omăt se aștern pe pământ 

Formând un covor mic și drăgălaș. 

Iar niște copilași mici și drăgălași 

Pe pârtii se dau, alunecând ușor din deal. 

                            

de Solovăstru Maria Sidonia 

Zăpada argintie 

 

Zăpada a început a se așterne 

Pe acoperișul casei mele 

Catifeaua de nea argintie 

Se așterne ca printr-o magie. 

                            

de Solovăstru Maria Sidonia 

   Iarna a sosit, 

Noi ne bucurăm 

Cu sania am pornit,  

Ca să ne jucăm. 

 

Noi cu bulgări aruncăm, 

Și cu toți ne amuzăm 

Facem oameni de zăpadă, 

Ca să meargă la paradă. 

 

Tușer Alexia-Riana 

Clasa a II-a 
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Représentations de la gastronomie dans les arts 

La gastronomie, comme partie intégrante de la culture d’un peuple, a représenté un sujet 

abordé par plusieurs artistes dans leurs œuvres. Il s’agit de grands écrivains, de peintres, de 

poètes et d’autres. Soit la Roumanie, soit la France, la gastronomie permet de serrer au plus près 

l’univers d’un artiste. 

 Par exemple, une belle page de littérature française dédiée à la gastronomie, est 

rencontrée dans le livre de Marcel Proust, « À la recherche du temps perdu ». Dans l’extrait de 

son livre « Du côté de chez Swann » est présentée la fameuse séquence de la madeleine : « Elle 

envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés "petites Madeleines" qui semblent 

avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint Jacques. Et bientôt, 

machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à 

mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à 

l’instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à 

ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi... ». 

 La bouillabaisse, la célèbre spécialité française a été une source d’inspiration pour 

l’écrivain Gustave Flaubert qui l’a rappelée dans ses "Notes de voyages" (1858) : « Je suis à 

Marseille. La mer est bleue, je me bourre de bouillabaisse ». Ce plat délicieux  est présent aussi 

dans le texte de la chanson au même titre "La bouillabaisse", interprétée par le célèbre 

Fernandel : « Ah! Que c´est bon la bouillabaisse! / Ah! Mon dieu que c´est bon. / Ah! Que c´est bon 

la bouillabaisse!/ Ah! Mon dieu que c´est bon. » 

 La gastronomie est présente toujours dans la littérature, dans l’œuvre de Jules Verne, 

" Vingt mille lieues sous les mers". L’auteur met l’accent sur un repas sain et nourrissant, riche 

en phosphore, d’origine marine : « La plupart de ces mets vous sont inconnus, me dit-il. Mais 

vous pouvez en user sans crainte. Ils sont sains et nourrissants. Depuis longtemps, j’ai renoncé 

aux aliments de la terre, et je ne m’en porte pas plus mal. Mon équipage ne se nourrit pas 

autrement que moi ».
1
 

 L’élément gastronomique est présent même dans la peinture, dans l’œuvre d’Henri 

Matisse, celui qui a peint la toile « La Desserte Rouge » 

(Harmonie Rouge) en 1908.  

C’est une huile sur toile qui a été réalisée pour la salle à 

manger du palais moscovite de Sergueï Chtchoukine, un 

grand collectionneur des œuvres de Matisse. « C’est une 

toile dominée par beaucoup de couleurs et de motifs, 

dans un espace simplifié. L’aspect décoratif  de cette 

œuvre et le contraste des couleurs sont évidents »
2
. 

  Les grandes personnalités ont eu depuis 

toujours des préférences culinaires intéressantes. 

Napoléon, la figure emblématique de l’histoire française, a fait connu le célèbre "poulet 

Marengo". La victoire des Français sur les Autrichiens à Marengo, le 4 juin 1800, avait ouvert 

l’appétit de Napoléon. Pour satisfaire la faim du général, Dunant, son célèbre cuisinier, a envoyé 

ses aides pour chercher de la nourriture au village voisin. Ils lui ont apporté une petite poule, 

trois œufs, quatre tomates, six écrevisses, un peu d’huile d’olive, de l’ail et une grande poêle. 

Napoléon a tellement aimé cette improvisation réussie qu’il exigeait ce plat à la fin de chaque 

                                                           
1
 Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, Ed. Ion Creanga, Bucuresti, 1989, p. 74 

2
 www.Forum.voila.fr [réf. du 8.07.2014] 
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bataille : « Dunant, à l’avenir, tu me feras toujours un poulet de cette sorte après chaque combat 

victorieux ».
3
  

 On a rencontré le thème de la gastronomie dans la littérature roumaine aussi, mais elle ne 

représente pas le motif central des œuvres des écrivains roumains. Un premier exemple est la 

scène d’un dîner traditionnel roumain, décrite dans le roman « Moromeţii », de Marin Preda. Ce 

dîner paysan, présenté sur plusieurs pages, est très simple, mais riche en significations. La 

modestie culinaire lui confère un caractère presque sacré. La mère et les deux filles apportaient la 

nourriture à table. Le dîner contenait deux plats différents, mais l’ingrédient commun était la 

"mămăliga". Le premier plat était servi dans une grande écuelle et représentait un potage gros et 

vert d’herbes. Ce plat était servi deux fois et la "mămăliga" était coupée en grosses tranches à 

l’aide d’un fil en coton. Le deuxième plat était une terrine pleine de lait bouilli, toujours 

accompagné de l’incontournable "m măliga". La lumière de la narration tombe sur le visage du 

père, qui veille sur ses enfants, assis autour d’une table basse et ronde. La description du repas 

est faite graduellement et son rituel dévoile les vraies relations existantes au sein de la famille. 

Le père était une personne autoritaire, il a donné une gifle à Niculae, le cadet de la famille 

lorsqu’il faisait des façons à table. Chaque membre de la famille a sa place autour de la table. 

 L’une des recettes les plus savoureuses pour la préparation de l’agneau appartient à 

Nicolae Filimon, l’auteur de "Ciocoii vechi si noi", un grand gourmand dont le goût et l’attention 

pour les détails éveillaient l’admiration de ses contemporains. Je me suis décidée de rendre la 

variante originale du fragment pour mieux surprendre l’essentiel: « Când era câte un zaiafet, îşi 

sufleca mânicile şi iată cum frigea mielul: îl înjunghia, îl spinteca, îi scotea pântecele, îl cosea la 

loc şi-l acoperea cu pielea, după aceea îl băga într-o groapă cu jăratic de curpeni de viţă 

sălbatică, unde îl lăsa până pocnea ca un tun; atunci îl scotea, îl învelea într-o pânză şi îl ungea 

cu un fel de salţă inventată de dânsul, făcută din vin amestecat cu usturoi pisat şi cu băcănii, cu 

lămâie şi cu sare, şi te poftea la masă fără cuţit şi fără furculiţă, şi apoi să-ţi fi lins degetele. Nici 

repauzatul Hanor bucătarul bucătarilor, nu ştia să de o friptură mai bună ». 

 Un moment mémorable de l’histoire roumaine a été   un grand repas organisé à la cour du 

voïvode de Moldavie, Alexandru Lăpușneanu, transposé dans la littérature roumaine, par 

l’écrivain Costache Negruzzi. Tous les mets de ce repas étaient d’origine roumaine mais aussi 

étrangère : le bortsch polonais, les plats grecs, cuits avec des herbes et du beurre, le pilaf turc et 

des rôtis cosmopolites. Les couverts et les verres étaient en argent, et le vin était servi en pichets, 

un vin d’Odobesti et de Cotnari, d’une bonne qualité. À la cour on préparait d’autres délicatesses 

comme le veau à la broche et des béliers rôtis, à côté  de tonneaux pleins de bons vins. 

 Le narrateur Ion Creangă, à son tour, "a  préparé " des plats traditionnels de Moldavie, 

décrits d’une manière très simple et comique. Dans ses contes ("Capra cu trei iezi", "Soacra cu 

trei nurori", "Povestea porcului", "Cinci pâini", "Amintiri din copilărie", etc.) on cuisinait qu’on 

« avait l’eau à la bouche » : des « sarmale », des poulets rôtis, de la « pasca » à la crème et aux 

œufs, des galettes, des bretzels, des figues, etc. Pratiquement, dans ses contes, Ion Creangă était  

un inépuisable cuisinier qui "préparait" ce qu’il pensait et écrivait. 

 Un autre écrivain  roumain qui a présenté des aspects gastronomiques dans ses contes, a 

été  Petre Ispirescu. Par exemple, dans son œuvre " Sarea în bucate ", beaucoup de plats ont été 

servis à la noce du fils de l’empereur, comme: des « cozonaci », des confitures, des écrevisses, 

des boulettes de viande, des brochettes. 
                                                                   Prof. Mihuţ Adriana-Mihaela (Fragment lucrare grad I) 

 

                                                           
3
 www.auberge-napoleon.fr [réf.  du 08.07.2014] 
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       Gastronomia este arta de a folosi hrana 

pentru a crea fericirea. 

(Theodore Zeldin) 

 

Învăţarea unei limbi străine nu presupune doar 

dobândirea unei competenţe lingvistice, ci şi o 

competenţă culturală. Pornind de la ideea că gastronomia reprezintă o 

parte importantă în cultura unui popor, am considerat că este necesar să exploatez elementul 

gastronomic în cadrul orelor de limba franceză. În acest sens, în săptămâna 20-24 noiembrie 

2017, am desfăşurat, împreună cu elevii claselor V-VIII, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Chieşd,      

             

o serie de activităţi dedicate gastronomiei franceze, cum ar fi : 

- Utilizarea documentului video în dobândirea unor cunoştinţe noi ( nume de fructe, 

legume, feluri de mâncare) – cls. a V-a ; 

- Îmbogăţirea vocabularului legat de bucătărie/gastronomie 

(lecţie bazată pe jocul didactic) – cls. a VI-a ; 

- Vizionare film animaţie –« Ratatouille »- cls. a VII-a/ a VIII-a; 

- Expoziţie (o masă tradiţională românească, simboluri franceze, 

reţete culinare ale elevilor, planşe); 

- Activitate practică: 

prepararea clătitelor şi a sandwich-urilor în stil 

franţuzesc (cls. a V-a /a VI-a). 

Scopul acestor activităţi a fost nu numai 

de a îmbogăţi cunoştinţele elevilor asupra 

gastronomiei franceze, ci şi dezvoltarea  

creativităţii, stimulând astfel interesul pentru comunicarea în limba franceză. 

            

Prof. Mihuț Adriana-Mihaela 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Theodore+Zeldin
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CRĂCIUNUL - Celebrarea naşterii lui Iisus, între credinţă creştină 

şi sărbătoare a familiei 

Crăciunul este celebrat din antichitate, ca dată a naşterii lui Iisus, dar a devenit, de-a 

lungul secolelor, şi o sărbătoare a familiei, marcată de obiceiuri precum colindele, împodobitul 

bradului şi darurile Moşului, mult aşteptate de copiii din întreaga lume. 

Primii creştini nu celebrau naşterea lui Iisus pe 25 decembrie, considerând că aceasta a 

avut loc în luna septembrie, odată cu Ros Hashana (sărbătoare din calendarul iudaic). 

În anul 264, Saturnaliile au căzut pe 25 decembrie şi împăratul roman Aurelian a 

proclamat această dată "Natalis Solis Invicti", festivalul naşterii invincibilului Soare. În anul 320, 

papa Iuliu I a specificat pentru prima dată oficial data naşterii lui Iisus ca fiind 25 decembrie. În 

325, împăratul Constantin cel Mare a desemnat oficial Crăciunul ca sărbătoare care celebrează 

naşterea lui Iisus. De asemenea, el a decis ca duminica să fie "zi sfântă" într-o săptămână de 

şapte zile şi a introdus Paştele cu dată variabilă. 

Cu toate acestea, cele mai multe ţări nu au acceptat Crăciunul ca sărbătoare legală decât 

din secolul al XIX-lea. Mai mult de un mileniu, creştinii au sărbătorit Anul Nou în ziua de 

Crăciun (25 decembrie), în imediata apropiere a solstiţiului de iarnă: în Franţa până în anul 1564, 

în Rusia până în vremea ţarului Petru cel Mare, iar în Ţările Române până la sfârşitul secolului al 

XIX-lea. În Statele Unite, Alabama a fost primul stat care a adoptat Crăciunul ca sărbătoare 

legală, în 1836. Oklahoma a fost ultimul stat, în 1907. 

Unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri de Crăciun, colindatul, era pe vremuri interzis. 

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în satele 

româneşti. Pe lângă mesajul mistic, multe obiceiuri practicate în această zi sunt legate de cultul 

fertilităţii şi de atragerea binelui asupra gospodăriilor. 

În unele sate se păstrează şi un alt obicei: cel mai în vârstă membru al familiei trebuie să 

arunce în faţa colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Bătrânii spun că, dacă boabele peste 

care au trecut colindătorii vor fi date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat. Ei cred, de 

asemenea, că vor avea o recoltă foarte bună în anul următor dacă vor amesteca sămânţa pe care o 

vor pune în brazdă cu boabele folosite în ajun la primirea colindătorilor. În satele de pe Valea 

Mureşului, Crăciunul este încă legat de anumite credinţe populare care se păstrează şi în prezent, 

iar obiceiul de a oferi daruri îşi are originile într-o legendă pe care numai bătrânii o mai cunosc. 

În satul Harpia, dacă primul care intră în casă de Crăciun este un bărbat, oamenii cred că este un 

semn de bunăstare şi sănătate pentru anul următor. Pentru a atrage binele asupra caselor lor, 

oamenii ţin masa întinsă toată noaptea. 

O altă poveste despre Crăciun, mai puţin cunoscută, spune că, în secolul al VII-lea, 

călugării foloseau forma triunghiulară a bradului pentru a descrie Sfânta Treime. În jurul anului 

1500, oamenii au început să vadă în bradul de Crăciun un simbol al copacului din Paradis şi au 

atârnat în el mere roşii, simbol al păcatului originar. În secolul al XVI-lea, însă, familiile creştine 

au început să decoreze brazii cu hârtie colorată, fructe şi dulciuri. Dar mai înainte, în secolul al 

XII-lea, oamenii obişnuiau să atârne brazii de Crăciun în tavan, cu vârful în jos, ca simbol al 

creştinătăţii. 

Din vechime se ştie că Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile naşterii, i-a cerut 

adăpost lui Moş Ajun. Motivând că este sărac, el a refuzat-o, dar i-a îndrumat paşii spre fratele 

lui mai mic şi mai bogat, Moş Crăciun. În unele legende populare şi colinde, Moş Ajun apare ca 

un cioban sau un baci la turmele fratelui său. În cultura populară românească, Crăciun apare ca 

personaj cu trăsături ambivalente: are puteri miraculoase, ca eroii şi zeii din basme, dar are şi 

calităţi tipic umane. El este bătrân (are o barbă lungă) şi bogat (de vreme ce are turme şi dare de 

mână). 
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Ideea de spiriduşi de Crăciun vine din credinţa străveche că gnomii păzeau casa omului 

de spiritele rele. Spiriduşii au fost iubiţi şi urâţi, pentru că, deşi uneori se purtau cu bunăvoinţă, 

puteau foarte uşor să se transforme în fiinţe răutăcioase şi nesuferite, atunci când nu erau trataţi 

cum se cuvine. Percepţia cea mai răspândită era că ei se purtau precum persoana cu care aveau 

de-a face, fiind fie răutăcioşi, fie drăguţi. În Evul Mediu, în loc să ofere daruri, spiriduşii mai 

degrabă aşteptau să le primească. Abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea spiriduşii au devenit 

prieteni ai lui Moş Crăciun. 

Pepper Minstix, unul dintre spiriduşi, este paznicul credincios al satului lui Moş Crăciun. 

Cum reuşeşte acesta să se mişte atât de repede, într-o noapte, din Laponia până în casele 

tuturor copiilor din lume? Cu foarte multă vreme în urmă, Moş Crăciun şi spiriduşii săi au 

descoperit formula specială, secretă, a prafului magic pentru reni, care îi face să zboare. Acest 

praf magic este împrăştiat peste fiecare ren cu puţin timp înainte de a pleca din Laponia, în 

ajunul Crăciunului. Este suficient pentru a-i face să zboare întreaga noapte în jurul lumii. Zborul 

este, de altfel, foarte rapid: aproape de viteza luminii. Rudolph este cel mai celebru ren, fiind 

conducătorul celorlalţi opt, pe nume Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dasher, Donder, Prancer şi 

Vixen. Când Rudolph era pui, nasul său a fost atins de Magia Crăciunului şi de atunci este 

strălucitor şi roşu. 

În ajunul Crăciunului, copiii merg cu colindul şi cu Steaua, pentru a vesti naşterea lui 

Iisus. Originea colindelor, texte rituale dedicate Crăciunului şi Anului Nou, nu este cunoscută cu 

exactitate în istoria românilor. Copiii merg la colindat, la casele frumos împodobite, cântând 

"Steaua sus răsare" şi "Bună dimineaţa la Moş Ajun!" şi alte cântece, şi sunt răsplătiţi de gazde 

cu fructe, covrigi, dulciuri şi bani. 

În ceea ce priveşte obiceiurile culinare, creştinii români obişnuiesc să ţină post timp de 40 

de zile înainte de Crăciun, acesta încheindu-se în seara de Crăciun. Un moment gastronomic 

important care precedă Crăciunul este ziua de Ignat (20 decembrie), când se taie porcul şi se 

prepară mâncăruri specifice, precum cârnaţii, chişcă, tobă, răcituri, sarmalele, caltaboş, care, 

alături de tradiţionalul cozonac, vor sta pe masa de Crăciun. 

 

Prof. pt. înv. primar: Ardelean Ioana Maria 
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HOROSCOP LITERAR 

 

BERBEC 21 martie – 19 aprilie 

Scriitorul Berbec e foarte sensibil și pune pasiune în orice. 

Berbecii creatori au o tendință înnăscută spre satiră și sunt ironici într-

un mod subtil. Deși se apucă de scris de la o vârstă fragedă, aceștia își 

creează capodoperele abia la maturitate. 

 Scriitori celebri în zodia Berbec:  Ana Blandiana, Nichita 

Stănescu, Ion Pillat, Emil Cioran 

 

TAUR 20 aprilie – 20 mai  

Scriitorii  din zodiac Taur sunt personalități tenace, neclintiți, 

magnetici. Acționează conform realității. Acest lucru aducându-i 

succes. Atunci când scrie are un plan foarte riguros legat de 

publicarea operei sale și este imperturbabil.    

Scriitori celebri în zodia Taur: Camil Petrescu, Lucian Blaga, 

Ștefan Augustin Doinaș.  

 

GEMENI 21 mai – 21 iunie 

Scriitorii născuți în această zodie jonglează cu mai multe 

proiecte deodată. Scrierile gemenilor sunt pline de exuberanță și 

de spirit ascuțit, cu o energie a imaginației. Cel mai bine se simt 

atunci când descoperă un nou fel de a se exprima și suferă 

atunci când sunt criticați.  

Scriitori celebri în zodia Gemeni: Mircea Cărtărescu, 

George Călinescu, Garabet Ibrăileanu. 

 

 

RAC 22 iunie  - 23 iulie 

Autorii raci sunt foarte emotivi, extrem de sensibili. Ca 

poeți, sunt foarte sensibili la frumusețea din jurul lor. Sunt niște 

scriitori harnici, cărora le place să fie lăudați. Sunt spontani, 

aventurieri și dornici de schimbări bruște. Cărțile lor sunt un 

deliciu pentru lecturare.  

Scriitori celebri în zodia Rac: Vasile Alecsandri, Cecilia 

Ștefănescu.  
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LEU 24 iulie – 23 august 

Un scriitor din această zodie se cunoaște atât pe sine, 

cât și stilul, tehnica și cărțile sale mai bine decât oricine 

altcineva. Trăsătura sa definitorie este de a reuși în viață, de a 

fi în culmea gloriei. Este mândru de creativitatea sa și își 

dorește să schimbe lumea prin cărțile sale.  

Scriitori celebri în zodia Leu: Marin Preda, Ion Ghica.  

FECIOARĂ 24 august – 22 septembrie  

Este o zodie înclinată spre meditație, reverie, 

suspans, magie. Sunt buni poeți și prozatori, dar 

cochetează cu non-ficțiunea. Le plac cel mai mult cititorii 

abili care își dau seama de indiciile legate de ceea ce se va 

întâmpla mai târziu în povești pe care le lasă în fundalul 

narațiunii. 

Scriitori celebri în zodia Fecioară: George Coșbuc, 

George Bacovia, Ștefan Octavian Iosif 

 

BALANȚĂ 23 septembrie – 22 octombrie 

Balanța simbolizează echilibrul, măsura și 

instabilitatea. Totuși dezechilibrele narative sunt 

perfecte pentru această zodie. Sunt foarte buni 

inovatori, au un spirit ascuțit al inventivității. Poeții 

din zodia Balanță sunt mai apropiați de filosofie.  

Scriitori celebri în zodia Balanță: Ionuț Chiva, 

Robert Șerban, Sorin Gherguț. 

SCORPION 23 octombrie – 22 noiembrie  

 Scriitorul Scorpion este foarte energic în 

preocupările sale. Se învăluie în mister și nu-și dezvăluie 

în nicio împrejurare aspirațiile. Un om al extremelor, 

scriitorul născut în zodia Scorpion poate aluneca ușor în 

decadent. De obicei își cam omoară personajele.  

Scriitori celebri în zodia Scorpion: Mihail Sadoveanu. 
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SĂGETĂTOR 23 noiembrie – 20 decembrie 

Autorii din această zodie sunt niște cercetători 

pasionați. Sunt călăuziți de idealuri și sunt fini 

observatori ai răutății și a lipsei de virtuți pe care reușesc 

să le pedepsească. Sunt plini de umor și melancolici.  

Scriitori celebri din zodia Săgetător: Nina 

Cassian, Cezar Petrescu, Nicolae Labiș. 

CAPRICORN 22 decembrie – 20 ianuarie  

Autorul Capricorn scrie constant, este foarte 

organizat, se implică mult în cartea sa. De multe ori, 

capricornii nu se mulțumesc să scrie un singur volum, ci o 

serie întreagă. Este demn de încredere, serios, se 

orientează către succesul său ca autor. Îi cam displace 

celebritatea.  

Scriitori celebri în zodia Capricorn: Emil Gârleanu, 

Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ionel Teodoreanu.  

 

VĂRSĂTOR 21 ianuarie – 19 februarie 

Scriitorul acesta este imprevizibil, imaginativ, o fire 

rebelă. Amestecă stilurile și de fiecare dată nebuniile sale 

literare  par să îi iasă bine. Fiindcă sunt idealiști, sensibili și 

emotivi, poeții Vărsători sunt printre cei mai receptivi la 

muzicalitatea limbajului.  

Scriitori celebri în zodia Vărsător: Ion Luca 

Caragiale, Otilia Cazimir, Grigore Vieru, Marin Sorescu.  

 

PEȘTI 20 februarie – 20 martie 

Peștii sunt căutători neobosiți ai cunoașterii. Sunt 

cronicarii generației lor, dorind să explice cât mai corect și 

în detaliu zbaterile unei anumite tipologii de oameni. 

Aștern cu ușurință pe hârtie și sunt capabili de a 

transforma cea mai banală poveste într-o istorisire ieșită 

din comun.  

Scriitori celebri în zodia Pești: Ion Creangă, 

Grigore Alexandrescu, Ion Barbu. 

 

MORAR MARIA  

Clasa a VIII-a 

Prof. coordonator Croitoru  Natalia 
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4+4+4+4-7=0 

 
Eugen Herovanu spunea „Copilăria e o 

lume aparte  pentru noi, o lume fantastică, ireală, 

pentru cei care fac parte din ea, şi plină de 

armonie.” 
 Încă de la vârsta de șapte ani, de când am 

început să ne numim școlărițe cu codițe și școlari 

cu papion, pășind în clasa I a început formarea 

noastră ca oameni în această societate. Bucuroși, 

pășind pragul clasei, așezându-ne în bănci, fiind 

așteptați de o doamnă potrivită de înălțime, 

îmbrăcată într-o rochie verde, cu niște ochelari 

fumurii și cu un zâmbet strălucitor, dându-ne seama că va fi a doua noastră mamă care ne va 

îndruma și încuraja să învățăm de mici ca să ajungem cineva în viață. Au urmat apoi clasele a II-

a și a III-a, unde am învățat tabla înmulțirii și a împărțirii…, urmând apoi clasa a IV-a. Și uite așa 

s-au terminat cei patru ani din ciclul primar. 

     Am intrat apoi în ciclul gimnazial, în clasa a V–a. Era prima zi de școală. Ne veniseră câțiva 

colegi noi în clasă, cu care ne-am împrietenit repede, prieteniile legându-se una câte una, 

coștientizând că ne vor veni profesori noi, că nu o să mai primim calificative ci note, dar și că o 

să ne vină alt dascăl care ne va îndruma pe mai departe. După discursul ținut ca la fiecare început 

de an școlar, am intrat cu toții în clasă și ne-am așezat în bancă. Emotionați și plini de entuziasm 

am început să vorbim între noi. S-a deschis ușa. În pragul ei se afla un domn înalt, cu părul negru 

și puțin breton, îmbrăcat în costum cu o cravată neagră. Ne-am ridicat toți din bănci, salutându-l, 

apoi am început să ne prezentăm. El ne-a spus ca va fi al doilea nostru părinte care ne va încuraja 

să trecem cu bine și peste acești patru ani de ciclu gimnazial. 

      Timpul trece parcă mult prea repede, urmează examenele naționale, deci trebuie să învățăm 

ca să putem lua note mari și să intram la un liceu bun, pentru a putea ajunge cineva. 

      Vor urma cei patru ani de liceu. Din nou, va fi prima zi de școală, alți colegi, alți dascăli… În 

cei patru ani de liceu va trebui să învățăm pentru examneul de bacalaureat, pentru ca mai apoi să 

urmăm și o facultate, ce ne va călăuzi pașii spre un loc de muncă, spre ceea ce înseamnă cu 

adevărat viață. 

       Toți acești ani de școală, de educație și formare nu vor însemna nimic, dacă ne lipsesc cei 

șapte ani de acasă, cei mai importanți ani în formarea noastră, cei care ne ajută să deschidem uși 

spre o nouă lume și să lăsăm o urmă frumoasă în urma noastră. 

 

Gui  Diana, clasa a VIII-a 

Prof. coordonator: Croitoru Natalia 
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„CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice” 

„Bună! Mă numesc Loredana și am 14 ani. Am fost 

ambasadoare la clubul “Happy Code Club” din Chieșd. Eu  vă 

recomand să participați la un astfel de proiect deoarece vă ajută din 

mai multe puncte de vedere, vă pot spune sigur după acest an petrecut 

în club.  

Proiectul este accesibil pentru copiii de toate vârstele care au 

cel mai mic interes în a învăța lucruri noi. Te ajută să îți dezvolți 

imaginația prin mai multe ghicitori puse sub forma unor jocuri de 

logică. La bibliotecă, la coding, am putut fi eu însumi, acest program 

mi-a dat libertatea de a-mi pune la încercare imaginația și logica, de a 

greși și a avea posibilitatea de a încerca din nou.  Proiectul te ajută să 

te poți organiza mai ușor în viața de zi cu zi, datorită faptului că 

trebuie să lucrăm în echipă la anumite teme. 

Încercați și voi! E o altfel de școală!” 

Zaha Loredana, Clasa a VIII-a  

Despre proiect….  

Proiectul „CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice” are 

ca scop crearea unei comunități active de copii, tineri și bibliotecari prin 

înființarea a 30 de cluburi de coding în 30 de biblioteci publice din 6 județe din 

diferite zone ale României (Argeș, Vâlcea, Gorj, Timiș, Bihor, Sălaj). Aceste 

cluburi vor contribui la dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor și la 

implicarea acestora în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor 

teme digitale creative. 

Prin activitățile de formare și atelierele organizate în cadrul cluburilor 

de coding nou înființate este deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale cu 

oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât 380 copii din mediile rural și urban mic, 

cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o 

carieră în tehnologie. 

„CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice” 

este un proiect al Fundației Progress din Bistrița realizat în 

parteneriat cu Asociația ETIC cu sprijinul financiar al Fundației 

Româno-Americane. 

Absolvenți Chieșd: Zaha Loredana (ambasador), Chiș  Alin 

Nicușor (ambasador), Lăcătuș Alex Denis, Mierluț Răzvan Denis, 

Meseșan Izabela Alexandra, Stoica Lorena Maria, Antal Andrea 

Timea, Cioban Nataneel,  Tătar Mihai George, Costinaș Vanesa. 

 

 

 

 

 Bibliotecar: Ardelean Ciprian 

 



20 
 

REBUSURI - Părți de vorbire 

 

1. Descoperiți despre ce parte de vorbire este vorba în chenarul marcat: 

1.           

2.          

3.          

4.         

5.        

6.           

7.        

8.       

9.         

10.         

 

1. Se scriu cu  literă inițială mare numele de...................; 

2. Într-o enumerare se pune...........; 

3. Parte principală de propoziție care răspunde la întrebarea ,,cine”?; 

4. Orice întrebare așteaptă un.........; 

5. La sfârșit de propoziție se pune...............; 

6. Parte principală de propoziție care arată ce face subiectul; 

7. Substantivele care arată obiecte de același fel sunt substantive........; 

8. Înaintea unei enumerări se pun două....................; 

9. Într-o conversație scrisă se folosește linia de ...................; 

10. Substantivul este o parte de.................... 

 

2. Arată acțiunea, starea sau existența: 

   

    

    

    

    

   

Alege verbele i așează-le în rândul potrivit: 

casă, umblă, merge, floare, elev, scrie, râu, vorbește, vine 
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3. Ţine loc..... Cuvinte cu înțeles asemănător (sinonime):  

1.       

2.        

3.         

4.      

5.     

6.        

7.      

 

1. colb; 

2. copac; 

3. aplecat; 

4. valuri mici; 

5. cară; 

6. frică; 

7. secol. 

 

4. Găsiți însușiri ale substantivelor următoare: 

1.       

2.        

3.          

4.      

5.      

6.        

7.        

8.     

 

1. vară; 

2. frunză; 

3. soldat; 

4. iarnă; 

5. fruct; 

6. caiet; 

7. cer; 

8. gâză. 

Prof. înv. primar: 

Băbțan Gabriela-Ioana 
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„Lumea mea depinde de noi”/ “My World Depends on Us”. 

13 - 17 noiembrie 2017  

 

Motto: „Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă este nevoie de o schimbare de atitudine”, 

Albert Einstein  

Procesul globalizării pune acut problema raporturilor local-global la nivelul 

fiecărei naţiuni. Odată cu conştientizarea societăţii globale şi pe măsura angrenării în 

mecanismele ei, posibilitatea unor decizii izolate pentru comunităţi şi naţiuni devine 

din ce în ce mai redusă. Indivizii, grupurile, comunităţile şi naţiunile nu se mai pot 

sustrage acestui proces care universalizează comportamente, moduri de a gândi şi de 

a acţiona, stiluri de viaţă sau ameninţări de orice natură.  

,,Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează elevii şi cadrele didactice, dar şi diverse grupuri de tineri să 

exploreze activităţi educaţionale pentru cetăţenie globală. Este o ocazie pentru a aborda probleme legate de 

diversitate şi inegalitate la nivel local cât şi la nivel global, cu o înţelegere a problemelor de bază ale 

cetăţeniei globale şi responsabilităţii. Prin urmare, activităţile propuse urmăresc punerea elevilor în situaţii 

de viaţă concrete şi diferite, pentru a înţelege cât mai bine tot ceea ce presupune ideea de schimbare în 

scopul identificării resurselor necesare pentru a susţine şi acoperi nevoile fiecăruia. Cu alte cuvinte, aerul 

curat, strada îngrijită, parcul îmbietor, apa potabilă, accesul la învăţământ, cultură, dezvoltarea spirituală în 

general, sunt şi devin componente cu o pondere crescândă în ansamblul elementelor care definesc calitatea 

vieţii. Principalele teme ale cetăţeniei globale sunt sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai 

globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa de a face ca lumea să devină un loc 

mai echitabil şi durabil, responsabilitatea asupra propriilor acţiuni. Educaţia globală cuprinde: educaţia 

pentru dezvoltare, educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru durabilitate, educaţia pentru pace şi 

prevenirea conflictelor şi educaţia interculturală. Momentul de referinţă al programului îl reprezintă 

„Săptămâna Educaţiei Globale” organizată anual în luna noiembrie. 

Activități desfășurate la școala noastră: 

1. ”Și eu pot!” - ”Lumea mea depinde de noi” - creații literare, artistico-plastice, colaje; (”Bucătarii 

pricepuți”). 

 2. ”Lumea mea depinde de mine!” - ”Lumea mea depinde de noi” - discuții, prezentări, eseuri privind 

încălcarea dreptului la educație și Bullyingul în școli.     

3. ,,Aer, soare şi mişcare” - ”Lumea mea depinde de noi” - activităţi sportive (jocuri de mişcare/sportive în 

aer liber, plimbare în parc, drumeţii) pentru formarea  în rândul elevilor a unei atitudini pozitive faţă de 

sport şi de promovare a solidarității. 

4. „Să lăsăm un mediu curat pentru generaţiile următoare!” - ”Lumea mea depinde de noi”-activități de 

ecologizare, colectare selectivă,  plantări de pomi (”Micii ecologiști”, ”Letʼs recycle”, ”Mica mea livadă”).  
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INVITAȚIE 

 

Vă așteptăm cu materiale noi  pentru a fi publicate în numărul următor al 

revistei noastre! 

 
Redactorul…  

 

 


