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Școala noastră
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul
tău dascăl, cel mai bun şi cel mai
aspru. Nicolae Iorga
Intenţia de a scrie o monografie a
Şcolii Gimnaziale Chieşd, se bazează pe
dorinţa de a lăsa celor ce vin după noi o
urmă despre şcoală şi activitatea corpului
didactic, având ca bază de documentare
arhiva şcolii, albumul şcolii, Monografia
comunei Chieşd, Cartea de Onoare a şcolii,
diplome obţinute de elevii noştri.
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Chieşd este
situată in centrul comunei Chieşd.
Situată în partea de Nord Vest a judeţului
Sălaj, la graniţa cu judeţul Satu Mare, se
învecinează la est cu comuna Şamşud, la
vest cu satul Giorocuta din judeţul Satu Mare, la nord cu comuna Bogdand judeţul Satu Mare,
la sud cu comuna Sărmăşag judeţul Sălaj.
Clădirea şcolii este în formă de L şi este construită din parter şi etaj, însumând 22 de
încăperi din care 11 Săli de clasă, 1 laborator de fizică chimie, 1 laborator biologie, 1 cabinet
de informatică, o modernă bibliotecă realizată cu sprijinul STS prin intermediul domnului
general Marcel Opriş (fost elev al şcoli), cancelaria, secretariat, direcţiune, anexe cu material
didactic.
În anul 2007 a fost întocmit proiectul pentru reabilitarea școlii cu finanţare de la Banca
Europeană de Investiţii. Acest proiect s-a finalizat prin modernizarea instituției. Pentru
desfăşurarea în condiţii optime şi modernizare procesului instructiv-educativ şcoala a fost
dotată cu materiale didactice pentru laboratoare si activităţi sportive, calculator şi imprimantă
în fiecare sală, conectate la Internet, videoproiector, cameră fotodigitală, etc.
În prezent şcoala din Chieşd are un număr de 235 elevi în ciclul primar şi gimnazial
pregătiţi de 18 de cadre didactice,majoritatea titulare, iar în satul Sighetu Silvaniei 2 clase
învăţământ primar cu un număr de 23 de elevi, îndrumaţi de două învăţătoare.
În comună mai exită un număr de 97 de preşcolari, care îşi desfăşoară activitatea într o cladire
nouă, având toate utilităţile necesare.La Sighetu Silvaniei sunt în prezent două grupe de
preşcolari care funcţionează in clădirea şcolii, care a fost reabilitată în 2009.
Activitatea de conducere se desfăşoară prin consiliul profesoral a cărui activitate este
coordonată de directorul Claudiu Anton, profesor pe catedra de istorie, director educativ
Gabriela Tușer, învăţătoare şi Consiliul de administraţie, al căror membrii urmăresc
îndeaproape buna organizare şi desfăşurare a activităţii în şcoala noastră.
Educaţia –consideră filozoful grec Platon este ,, arta de a forma bunele deprinderi sau
de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.
Pe lângă activitatea educativă desfăşurată în timpul orelor, cadrele didactice desfăşoară
o serie de activităţi cum ar fi : pregătirea elevilor participanţi la olimpiadele şcolare, pregătirea
elevilor claselor a VIII-a în vederea obţinerii unor rezultate pozitive la examenul naţional,
organizează spectacole şi serbări (în special învăţătorii), organizează excursii, editează reviste
şcolare, derulează proiecte educative cu autorităţile de pe raza comunei, cu Inspectoratul
Şcolar, cu scoli din judeţ sau din afara judeţului (Bacau , Oradea), etc.
Şcoala a fost inima localitaţii în toate perioadele evoluţiei ei, iar oamenii şcolii, prin
munca lor continuă de a forma şi cultiva personalităţi, de a deschide porţile spre cultură, de a
trezi interesul pentru autocunoaştere, au fost din cei mai activi locuitori ai comunei.
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În vizită la D-l Goe
M-am dus cu doamna Popescu de Paști să-i
facem o vizită d-lui Goe, un vechi prieten de-al
fiului său Ionel, să-l felicităm pentru nota obținută
la simularea evaluării naționale. Ca să nu rămână
repetent și anul acesta, i-am dus băiețelului o
culegere

de

exerciții

la

matematică

pentru

pregătirea examenului și mai ales copilului pe care
l-am găsit jucându-se Big farm pe tabletă.
După formalitățile de rigoare, am început să
convorbesc cu femeile din casă despre examenul ce urma să vina ș.cl. (și celelalte).
Am observat doamnelor din familia lui Goe că în anul acesta nu se prea văd
active pe facebook, în poze și la comentarii. Doamnele mi-au răspuns că de la o
vreme i se urăște unei femei cu internetul, mai ales când are copii.
- Să vă spun drept, când era Goe într-a șaptea mai mergea; acu, că este a
opta și are examen, trebuie să ne ocupăm de el; trebuie să-i facem educația. Și
nu știți voi cât timp îi ia unei femei pregătirea examenului pentru copil, mai ales
când mama nu vrea să-l lase fără notă de trecere.
Pe când mamițica ne expune părerile ei sănătoase în privința pregătirii pentru
examen a copilului, auzim dintr-o odaie de alături o voce răgușită de băiat:
-Uite, mamă, Goe are talking tom pe tabletă!
-Ionel dă-mi tableta înapoi! mam’mare de ce nu mi-o dă? eu vreau să mio dea!
-Ți-o dă, ți-o dă acuma, puișorul mamei! răspunde cucoana
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-Ionel! strigă madam Popescu. Ionel vin’ la mama!
Apoi către doamne încet:
-Nu știți ce ștrengar se face...și deștept...Dar vocea de dincolo adaugă:
-Mamițo! Ionel mi-a șters mozzila!
-Ionel! strigă iar madam Popescu. Ionel, vin’ la mama!
-Sări, coniță, că-i șterge aplicațiunile!
-Mamițo, nu ți-am zis că nu se zice apicațiuni?
-Da cum?
-Aplicații.
-Ei ziceți voi cum știți; eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea
când a apărut pluralul ăsta - aplicațiuni.
-Vezi că sunteți proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici
aplicațiuni, nici aplicații...
-Da cum, procopsitule? întreabă tanti Mița cu un zâmbet simpatic.
-Apps.
-Apoi de! n-a învățat toată lumea t.i.c ca d-ta! zice mam’mare și iar sărută
pe nepoțel.
-Ionel! strigă iar mama și se scoală repede să meargă după el. Dar pe când
vrea sa iasă pe ușă, apare tânărul purtând tableta cu blițul pornit și-i oprește
trecerea, luând o poză de paparazzi. Mama îl sărută pe băiat.
-Nu ți-am zis să nu mai umbli cu lucrurile altora că de le strici moare
mama? Vrei să moară mama?
Doamnele se întorc la povești după ce-și sărută fiecare băiatul încă o dată.
Cei doi tineri se întorc în colțul lor unde, pe două mese, pe canapea, pe fotolii
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și pe jos, stau fel de fel de gadget-uri (tablete, laptopuri, telefoane, playstation). Dintre toate băieții aleg play-stationul. Iau telecomanda și telefonul
doamnei Popescu în mână, se suie pe cele două mese, își pun fluierele în gât,
aleg jucătorii și legănându-se agale, încep să joace tenis cu o mână și să sufle-n
fluiere. Tanti Mița ne spune ceva; eu n-aud nimica. Îi răspund totuși că nu cred
să le dea și anul acesta Eminescu la examen; ea n-aude nimica.
-Goe! Goe!! Goe!!! Mergeți dincolo, mamă, spargeți urechile dumnealor. Nu
e frumos când sunt musafiri.
-Nu! Nu e voie să jucați așa aproape de ecran, zic eu.
-Ce treabă ai tu, urâtule?! zice Goe strângând cu putere telecomanda ce-i
servea drept rachetă.
Și

după

ce

se

strâmbă

la

musafir, își încleștează degetele
pe rachetele fictive și încep din
nou jocul. Dar n-apucă doamnele
să vorbească ceva și mititelul
Goe își întoarce îngrozit capul și
începe să zbiere:
-Mamițico!

mam’mare!

tanti!

-Continuarea - în numărul următorProf. Larisa Pop
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Urme din trecut
Izgonirea evreilor din Chieșd
Potrivit recensământului din 1941 în Chieşd locuiau 21 de evrei care până la începutul
anului 1944 convieţuiau în linişte alături de ceilalţi locuitori ai satului. După 19 martie 1944
evreii au fost obligaţi să poarte stele galbene, iar la şcoală copiii evrei erau loviţi şi numiţi evrei
murdari.
Supravieţuitoare a Holocaustului
Edith Frankie născută Izsak relatează
evenimentele la care a luat parte în anul
1944. Edith a fost al doilea copil din cei
patru ai lui Ernest şi Sara Izsak. Tatăl ei
era un om înstărit care avea pământuri,
animale şi prăvălie (bold). În noaptea de
dinaintea paştelui evreiesc doi jandarmi
maghiari, care cu doar o seară înainte
petrecuseră la familia Izsak, intră în casă cerându-le să-i urmeze. Familia Izsak împreună cu alte
trei familii de evrei din sat sunt urcaţi în căruţe şi duşi la ghetoul din Cehei, aflat lângă oraşul
Şimleu Silvaniei. În 31 mai 1944 Edith şi familia sa au fost duşi la gară şi urcaţi în vagoane de
vite cu destinaţia Auschwitz. Ajunşi la destinaţie, fratele şi tatăl lui Edith au fost trimişi într-o
parte, iar aceasta împreună cu mama, surorile şi doi veri mai mici, în altă parte. Edith şi sora ei
Eva au fost selectate pentru a fi duse într-un lagăr
de muncă în Riga (Letonia), în timp ce mama ei, o
soră şi verii mai mici au fost exterminaţi. În august
1944 a fost dusă în lagărul Stutthof lângă Gdansk,
pentru a săpa tranşee şi buncăre. La începutul lunii
mai 1945 ajunge la Malchow unde împreună cu alte
deţinute este eliberată de trupele aliate. În toamna
anului 1945 s-a întors împreună cu sora sa în
Chieşd unde unii oameni i-au înapoiat unele fotografii de familie după care emigrează în SUA1.

1

www.Jewish Journal.com, Edith Frankie, august 2012
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În vara anului 2016 eleviii claselor a VII-a insoțiți de domnul profesor de istorie Claudiu
Anton au participat la o acțiune de ecologizare și amenajare a vechiului cimitir evreiesc care se
află în locul numit de localnici „ Temeteu Diugului”. În cadrul activității au fost identificate
șapte pietre funerare evreiești vechi de peste 70 de ani, care au fost curățate de catre elevi.
Urmează ca îi anul 2017 acest cimitir uitat si neîngrijit timp de zeci de ani sa fie cu sprijinul
autorităților locale îngrădit și amenajat deoarece reprezintă o filă din istoria localității, care nu
trebuie pierdută în negura timpului.
Prof. Claudiu Anton
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Munca îmbelșugată naște modele umane
Cu o vechime vastă la catedră, doamna profesoară de
chimie Maria Supuran, astăzi directorul Școlii Gimnaziale Nr.
1 din Chieșd, cunoaște cel mai bine provocările unei funcții de
conducere care, deseori, mijlocește între profesori, părinți și
elevi având drept țintă comunicarea benefică și constructivă, în
avantajul tuturor. Cât de grea este această muncă? De unde vine
energia și bucuria unui director? Cum se îmbină utilul cu
plăcutul într-o instituție școlară? Sunt întrebări la care doamna
director a binevoit să răspundă cu mare drag.
Doamna director, noi, elevii clasei a VIII-a B, realizăm acum, odată cu încheierea
activității noastre în această școală, importanța interacțiunii noastre cu oamenii care au adus
plus-valoare vieții noastre, școlii și comunității locale; oameni cu o biografie ce generează
exemple de bună practică și modele de viață demne de urmat. Astfel, dorim să ne împărtășiți
câteva crâmpeie din bogata dumneavoastră activitate ca persoană ilustră în școala și
localitatea noastre.
- De cât timp sunteți la conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Chieșd?
- Din anul 1995, deci de 21 de ani.
- Este dificil să fii director de școală, mai ales că vorbim de principala instituție educațională
din comuna noastră, lucru ce face ca în această școală să învețe elevi cu etnii și situații
familiale diferite?
- Funcţia de manager, în general implică o responsabilitate deosebită, un volum de muncă foarte
mare, mult tact pedagogic, răbdare, perseverenţă şi multe alte calități.
A fi director este o provocare, indiferent de mărimea sau poziţia şcolii. De asemenea, un
director competent ştie că nu poate realiza nimic de unul singur.
Când am pornit la drum, împreună cu colegii mei, am căutat să formăm o echipă în care să se
îmbine experienţa unora cu spiritul de iniţiativă şi sensibilitate a altora.
Unele probleme au, însă, nevoie de o vorbă bună, de calm şi răbdare, de empatie, de un
zâmbet – calităţi pe care am ştiut să le valorific în viaţă şi în activitatea managerială.
- Cu siguranță, în acești ani ați avut parte de multe succese. Care considerați că au fost cele
mai mari realizări ca director?
- Dacă nu ar exista satisfacții cred că nimeni nu ar accepta această funcţie! Satisfacţiile sunt
diverse: când elevii obţin note bune și foarte bune la evaluarea naţională, premii la concursuri
şi olimpiade școlare; când închei cu brio proiectele propuse; când un părinte te sună din
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străinătate şi îţi mulţumeşte că ai consiliat foarte bine copilul, când colegii au iniţiative şi sunt
implicaţi în proiecte şi acţiuni educative.
Există totuși și satisfacții materiale. Am reuşit ca fiecare clasă sau grupă de gradiniţă să aibă
calculator, imprimantă și conexiune la internet, să modernizăm laboratoarele de fizică, biologie,
informatică. De asemenea avem tablă interactivă, videoproiectoare, aparate multifuncţionale şi
multe altele. De asemenea avem un teren de sport, o curte și un spațiu de joacă pentru copii
foarte bine amenajate.
- In orice muncă există și dificultăți. Care au fost cele mai dificile probleme cu care v-ați
confruntat în acești ani?
- Dificultăţi există în toate domeniile de activitate şi în special în management, datorită nevoii
de a relaţiona cu oamenii. Spre deosebire de alte sectoare, în învăţământ directorul colaborează
cu mai multe categorii de persoane, diferite ca vârstă şi pregătire profesională: cadre didactice,
personal administrativ, elevi, părinţi şi tutori, inspectori școlari, reprezentanţi ai comunităţi, etc.
- Cele mai dificile sunt problemele cu oamenii sau cele administrative?
- Consumatoare de timp sunt toate, dar cele cu oamenii întotdeauna sunt mai dificile, mai
sensibile. Trebuie să ţinem cont de personalitatea fiecărui elev, a fiecărui dascăl. Chiar dacă de
multe ori problemele trebuie spuse pe șleau, trebuie să le îmbraci într-o altă formă și să dai
dovadă de multă diplomaţie.
- Și în încheiere, ce sfat le trimiteți elevilor din școala noastră?
- Mesajul meu pentru ei este să aibă încredere în scoală, în dascălii ei, în valoarea pe care ţi-o
dă educaţia. Este la fel de adevărat şi acum, ca în urmă cu 200 de ani, proverbul „Cine are carte
are parte”! Şcoala îţi oferă înţelepciune şi îţi descoperă drumul pe care vei merge in viaţă. Ei
trebuie să conştientizeze că în aceşti ani ai gimnaziului achiziţionează foarte multe cunoştinţe
pe care le vor folosi în viitor, iar dacă nu vor dobândi aici aceste cunoştinţe minime, bagajul
lor va fi aşa de micuţ, încât au şanse slabe de a se dezvolta în vreun domeniu. Vor fi nevoiţi să
plătească pentru acele cunoştinţe pe care aici le pot dobândi gratis. Este foarte important să-i
„stoarceţi” pe profesori de toate informaţiile ştiintifice legate de fiecare disciplină de studiu în
parte.
Fiecare dintre voi este primul responsabil de propria devenire. Îndrăzniţi, străduiţi-vă și
veţi reuşi !
Mulțumim doamnei director Maria Supuran pentru timpul acordat și pentru activitatea
dumneaei de la scaunul managerial al școlii noastre caracterizată prin perseverență, muncă,
responsabilitate, iubire și devotament.

Interviu realizat de clasa a VIII-a B
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Ești pacifist?
Dacă nu știi, atunci fă testul Două
capre treceau un pod… și vei afla răspunsul
căutat

29

Acest test simplu şi aparent amuzant a cucerit întreg internetul. Mai este
cunoscut şi sub numele de Testul Podului şi este de fapt un test complex de
psihologie relaţională. Faceţi-l şi voi căci o să ofere perspective noi asupra
personalităţii voastre:

Un pod foarte îngust se intindea peste un râu. Într-o zi, o capră care traversa
podul s-a întâlnit cu o altă capră chiar în mijlocul podului. Nu exista suficient de
mult loc încât să treacă amândouă.
Ce crezi că s-a întâmplat? Care dintre următoarele situaţii ţi se pare ca fiind
cea mai plauzibilă? (atenţie, trebuie să alegi doar una dintre ele):
SITUAŢIA 1: Una dintre capre s-a întors de bună voie la capătul podului şi
a lăsat-o pe cealaltă capră să treacă.
SITUAŢIA 2: Cele 2 capre s-au luat la ceartă şi, după câteva runde de
confruntări, capra cea mai puternică a forţat-o pe cealaltă să renunţe şi să se
întoarcă din drum.
ea.

SITUAŢIA 3: O capră s-a întins pe pod şi cealaltă capră a păşit uşor peste

SITUAŢIA 4: Cele două capre s-au luat la harţă şi amândouă au căzut de pe
pod, în râul de dedesubt.
SITUAŢIA 5: O capră s-a întors din drum şi a aşteptat ca cealaltă capră să
ajungă la capătul podului, unde se află şi ea; atunci, în loc să o pornească în
cealaltă direcţie, a rămas să pască alături de noua sa prietenă.

*Pentru Interpretarea rezultatelor vezi pagina 42.
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Nașterea Domnului
Elevii clasei a IV-a A au prezentat Irozii.
Programul s-a desfășurat la Biserica Ortodoxă
și la instituțiile de pe raza comunei,
Nașterea Domnului –Crăciunul – este
sărbătoarea

care

marchează

nașterea

Mântuitorului este sărbătorită de creștinii din
întreaga lume în fiecare an la 25 decembrie.
Acest moment marchează nașterea trupească a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prima
sărbătoare creștină a Sa.
Mântuitorul se naște din Preasfânta
Fecioară

Maria

pentru

a

mântui

neamul

omenesc, conform Sfintei Scripturi, în Cetatea Betleemului, într-o iesle simplă, în
peștera săracă.
Trei magi au venit să se închine Pruncului Sfânt în ziua Nașterii Sale
aducându-i daruri: aur, smirnă și tămâie; daruri și simboluri care aveau o
semnificație aparte: aur deoarece Hristos era împărat, tămâie precum unui
Dumnezeu și smirnă precum aceluia ce va pătimi și va muri pentru păcatele noastre.
Colectivul clasei a IV-a A
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Top 10 perle ale elevilor

1. Este iarnă. Era cald, nu prea cald.
2. Profesor: Dați exemple de izvoare istorice. Elev: Izvorul
Minunilor
3. Problema Orientală înseamnă că nu știe în ce parte să se
orienteze ca să le fie mai bine.
4. Prof: Ce este trapezul? Elev: Este un patrulater cu două laturi
așa /\ și două așa =
5. Cea mai mare putere industrială este cea de la Viena luată de
Tudor Vladimirescu.
6. Mă duc să mă sun
7. Cruciada este un grup militar format din copii, întemeiat de papa.
8. Eu merg la modul conjunctiv: pers. I –eu merg, pers. II- tu merg
9. Sistemul reproducător la mascul sunt plamânii și inima
10. Domnu` diriginte, eu m-am născut înainte sau după Hristos?
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Top 5 perle ale profesorilor

1. Mergem pe vârfuri cu picioarele în sus
2. Scrieți cu culoare colorată
3. Elev: Putem sta cu cărțile deschise la test? Profesor: Da, puteți
deschide ușa.
4. Tu să fiți cuminți!
5. Nu iese foc fără fum.
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SOLUȚII
TEST
PSIHOLOGIC
Două capre
treceau un pod

Daca ai ales situatia 1: Este o persoana flexibila, altruista si cu capul pe umeri.
Preferi sa cedezi tu decat sa aveti de pierdut amandoi. Consideri ca exista o solutie
rationala pentru orice problema a vietii si esti dispusa sa faci compromisuri si concesii
pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Chiar daca uneori poate parea ca renunti prea usor
in favoarea altora, tu stii ca iti vei atinge obiectivul atunci cand va veni momentul
potrivit.
Daca ai ales situatia 2: Esti o persoana puternica, sigura pe ea, insa ai o abordare

usor extremista asupra vietii. Pentru tine nu prea exista o cale de mijloc si iti doresti
“totul sau nimic de la viata”. Stii ce vrei, cum vrei si nu lasi pe nimeni sa iti amane
planurile. Iti place sa castigi si iti place sa castigi cu orice pret. Vrei sa ai intotdeauna
dreptate chiar daca acest lucru ii poate afecta pe cei din jurul tau. Iti plac confruntarile
si sa ai tu ultimul cuvant. Nu iti place sa ti se spuna ce sa faci.
Daca ai ales situatia 3: Esti o persoana pacifista, diplomata si extrem de ingenioasa.

Iti pasa de cei din jur si iti doresti sa fie toata lumea multumita si fericita. Gasesti
intotdeauna solutii inteligente la problemele vietii si actionezi inspre binele comun.
Crezi in spiritul de echipa si nu esti egoista. Daca iti doresti ceva extrem de mult, vei
obtine acel ceva fara a a le face rau celor din jur. Intelepciunea si perspicacitatea ta te
ajuta sa eviti confruntarile. Chiar daca unii iti reproseaza ca nu ai spirit competitiv, tu in
realitate ai o stima de sine ridicata. Nu ai nevoie sa demonstrezi nimanui nimic caci stii
sa te autoevaluezi si stii ca esti o persoana valoroasa. Acest lucru te ajuta sa ai un suflet
cald si sa fii saritoare si cu altii.
Daca ai ales situatia 4: Ai tendinta de a vedea lumea in alb si negru si adesea ti se

reproseaza ca esti o persoana pesimista. Esti prapastioasa si parca intotdeauna pui raul
in fata, crezand ca lucrurile se indreapta intr-o directie gresita. Ai o perspectiva cinica
asupra lumii in general. Cel mai mult pe lumea aceasta iti doresti pace si liniste
sufleteasca, insa consideri ca pentru a le atinge trebuie sa te lupti. Lupta ta adevarata
este de fapt cu tine insati. Invata sa accepti viata asa cum este ea, formata din bine si
rau, si bucura-te de ea cum se cuvine.
Daca ai ales situatia 5: Esti o persoana idealista, generoasa, foarte optimista si

sociabila. Ai o perspectiva deschisa asupra lumii si orizonturile tale sunt largi. Iti faci
prieteni cu usurinta si pentru ceilalti este o placere si o bucurie sa te aiba in preajma lor.
Uneori ai tendinta de a crede ca tot ce zboara se mananca si ca totul este posibil in lumea
aceasta. Alteori, de dragul altora, ai tendinta de a uita de tine si de planurile tale initiale.
Iti place sa te bucuri de viata cat mai mult si incerci sa traiesti clipa cat poti tu de bine.
Ai grija sa nu experimentezi dezamagirea in relatiile tale cu ceilalti si sa nu fii tu
intotdeauna cea care ofera mai mult decat primeste.
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