Anul 2, nr. IV, Aprilie 2018

Polifonia
Revista Școlii Gimnaziale Nr. 1 Chieșd

1

POLIFONIA
Revistă semestrială de cultură și activități școlare
editată de Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd

Director: prof. Anton Claudiu
Consultant: prof. Croitoru Natalia
Redactor-șef: prof. înv. primar Ardelean Ioana

COLECTIVUL DE REDACȚIE:

prof. Anton Claudiu, Prof. Croitoru Natalia, prof.
Forro Alexandru, prof. înv. primar Ardelean Ioana, bibliotecar Ardelean Ciprian, Morar Maria,
Nicoară Timeia, Tușer Alexia, Tout Cătălina, Meseșan Aniela, Vitișan Cristina, Solovăstru
Maria, Băbțan Adelina, Lungu George, Olariu Beatrice, Tătar Mihai, Mărcuș Livia, Bărnuț
Ioana, Mircescu Salome, Stana Denisa, Cătană Adelina.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:
Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd, 457070 Chieșd
Tel/fax: 0260-652805; 0260-652931;
E-mail: scoalachiesd@yahoo.com
Adresa site: http://www.scoalachiesd.ro/
Tehnoredactor: prof. înv. primar Ardelean Ioana
Difuzare: înv. Băbțan Gabriela, prof. înv. primar Ardelean Ioana
ISSN
2558-8281
2

Cuprins
Cu porțile deschise
Proiect educațional „Călătorie în lumea cuvintelor” – prof. Croitoru Natalia …………….…. 4

De prin gânduri adunate
Bun român, bun creștin – Lungu George ....…………………………………………………….. 6
Bucuria de a fi un bun român, un bun creștin – Olariu Beatrice....……………...…………….… 6
Bucuria unui român-creștin – Morar Maria..………………………………………..…………... 7
Bucuria unui român-creștin – Tătar Mihai.... …………………………….……………………... 7
Primăvara – Mărcuș Livia …............……………………………………………………………. 8
Primăvara – Bărnuț Ioana …...............................……………………………………………….. 9
Mama mea dragă – Meseșan Aniela ...……………………………………………………….... 10
Mama – Tușer Alexia Riana ….............………………………………………………………...11
Mama mea – Mircescu Salome Oana .........…………………………………………………..... 12
Sufletul și inima – Nicoară Timeia ...................………………………………………………….13
Mama – Solovăstru Maria Sidonia ..........………………………………………………...…….14
Mama – Tout Cătălina Alexandra...... ………………………………………………………… 15
Din suflet pentru mama - Băbțan Adelina Raluca .......................................................................16
Ființa care mi-a dat viață! – Stana Denisa Adriana …………………………………………….17
Mama – Solovăstru Maria Sidonia …………………………………………….......................... 18
Mama mea – Cătană Adelina Alina ………………………………………..............………… . 19
Mama – Vitișan Cristina …………………………………………............................…… ……20

Reflecții
Tradiții și obiceiuri de Paști în localitatea Chieșd – prof. Anton Claudiu …..………………… 21
Paștele – Tușer Alexia Riana .....……….……………………………………………………….. 23
Revista – Vitișan Cristina......................................................................................................... .. 24
Școala în care toți copiii sunt fericiți – Vitișan Cristina ....................................................... ..... 25

Valoarea faptei
Proiectul CODE Kids continuă - bibliotecar Ardelean Ciprian ..…………………………….. 26

Mintea în acțiune
GHICITORI – prof. Forro Alexandru ...............................................................……………….. 28
Din activitatea noastră... – prof. pt. înv. primar Ardelean Ioana .................................................29

3

PROIECT EDUCAȚIONAL „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CUVINTELOR”

Mihai Eminescu spunea: „Citește! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un
laborator nesfârșit de idei și imaginații!”

La începutul anului școlar 2017-2018 a fost încheiat un acord de parteneriat între două
școli din județe diferite, mai exact între Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr din județul
Sibiu și Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd din județul Sălaj; inițiatorii acestui parteneriat fiind
profesorul de limba română Croitoru Natalia -din Sălaj- și profesorul documentarist Bradosu
Ioan- din Sibiu.
Școlile implicate în această colaborare dispun de resurse materiale și umane ce se pot
adapta la cerințele societății românești actuale. În contextul unei societăți care se schimbă,
operând modificări de formă și de fond la nivelul tuturor subsistemelor sale, învățământul
românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra funcționării și evoluției sale. În cadrul
acestei perspective inedite, parteneriatul educațional devine o prioritate a strategiilor orientate
către dezvoltarea educației românești.
În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea
personalităţii fiecărui om. Aflat în această lume, copilul se regăseşte în lumea cărților în care
componentele ei sunt conţinuturile viu colorate şi atractive, ori în lumea poveştilor, unde oricine
este desprins de firul realităţii şi atras involuntar de peripeţiile distractive ale personajelor
acestora.
La baza acestui proiect au stat și câteva obiective, printre care se amintesc: cunoașterea
de către elevi a rolului lecturii în societatea românească; stimularea gustului pentru lectură,
familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte; formarea unei atitudini de
responsabilitate și respect față de carte și conștientizarea afectivității de grup ca suport al
prieteniei.
Prima întâlnire dintre cele două școli implicate în acest proiect a avut loc pe data de 31
martie 2018. Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd a fost gazda partenerilor din județul Sibiu. Pe
parcursul acestei zile au avut loc o serie de activități. Ziua a debutat cu sosirea invitaților, urmată
de servirea mesei festive, pregătită din tot sufletul de părinții elevilor sălăjeni implicați în acest
4

proiect, apoi a urmat un moment artistic unde actorii principali au fost elevii sălăjeni. Invitații au
putut urmări mai multe scenete, precum Sceneta ghicitorilor „Ion Creangă”, „Sarabanda
personajelor literare”, „Nu citești o carte?” și „Școala pentru elevi”, urmate de două momente
artistice vocal –instrumentale. După finalizarea activităților instructiv-educative a urmat o scurtă
prezentare a școlii, dar și a localității. Musafirii au fost conduși spre Biserica din lemn a localiății
Chieșd, aceasta fiind prezentată de domnul
bibliotecar

Ardelean

Ciprian.

Trebuie

menționat faptul că printre invitații acestui
minunat

eveniment

s-au

numărat

și

reprezentanții autorității publice locale, domnul
primar Chiș Leontin și domnul viceprimar Tout
Călin. Ziua s-a încheiat cu vizita de la Grădina
Botanică „Vasile Fati” din Jibou.
Întregul parteneriat a fost susținut și de domnii directori: prof. Anton Claudiu -Sălajprecum și prof. Kovesi Liana Carmen și prof. Dordea Bianca – Sibiu. Tot în cadrul acestei
echipe s-au aflat și prof. Răduț Adriana – Sibiu și consilierul educativ Ardelean Ioana -Sălaj.
Următoarea întâlnire dintre cele două școli partenere va avea loc în data de 21 aprilie
2018, de această dată în județul Sibiu.
Prof. Croitoru Natalia,
Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd, județul Sălaj.
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI
ÎN LOCALITATEA CHIEȘD
Sărbătoarea Paștelui este considerată cea mai importantă, mai mare și mai sfântă
sărbătoare de peste an, fiind numită și Învierea Domnului. Această sărbătoare cade întotdeauna
într-o zi de duminică și se sărbătorește trei zile la rând. Este o sărbătoare mult așteptată și
pregătită, atât spiritual prin post și rugăciune, îndeosebi de cei mai în vârstă, cât și prin curățirea
spațiului de locuit și înnoirea hainelor de sărbătoare. În Săptămâna Patimilor, tineri și bătrâni
merg la biserică să se spovedească pentru a putea primi Paștele cu sufletul curat. Toți ai casei
sunt antrenați în pregătiri, femeile își curătă casele, iar bărbații mătură curtea, văruiesc pomii din
ogradă, stâlpii din fața casei și curăță șanțurile.
În joia mare femeile încep să pregătească dis- de- dimineață pâinea, pasca, cozonacul și
ouăle roșii. O semnificație aparte o are vopsirea ouălor. Pe vremuri, acestea se vopseau doar în
roșu, simbol al sângelui vărsat de Hristos pe cruce, folosindu-se coji de ceapă roșie. În prezent,
femeile folosesc mai mult vopsele sintetice de diverse culori. Ouăle erau spălate, șterse și se
lipea pe ele frunze de la diverse plante, culese de copii, apoi erau puse într-un ciorap de nailon ce
se lega la ambele capete și se introduceau într-un vas în care fierbeau cojile de ceapă. Când
ouăle erau fierte se scoteau, se tăia ciorapul, se dezlipeau frunzele de pe ele și se dădeau cu
slănină pentru a străluci, fiind puse apoi într-un coș și duse într-un loc răcoros.
În săptămâna mare, mai multe femei credincioase merg la biserică și fac curățenie. În sat
există obiceiul ca o familie să plătească Paștele, astfel în joia mare membrii familiei duc vinul și
prescurile la biserică pentru a fi sfințite de preot, iar apoi împărțite credincioșilor în Noaptea de
Înviere. Vinerea mare este ultima vineri dinaintea Paștilor, fiind numită și Vinerea Patimilor sau
ziua când Iisus a fost răstignit pe cruce. Este o zi de post negru, când cei mai mulți oameni nu
beau și nu mănâncă nimic toată ziua. Ziua de sâmbătă este rezervată ultimelor pregătiri, se pune
la cuptor mielul și se prepară drobul.
Sâmbătă seara, după ce se trag clopotele, toată lumea se adună în curtea bisericii pentru a
participa la slujba de Înviere, se aprind lumânări, se înconjoară biserica de trei ori, iar apoi
începe slujba de la miezul nopții. La sfârșitul slujbei bărbații familiei care au plătit Paștele,
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împart pască credincioșilor care o duc acasă în pahare sau căni. Primul lucru pe care îl fac cei
întorși de la Înviere este spălatul ritual. Într-un vas cu apă se pune o urzică, o monedă, un ou roșu
și un ou nefiert, iar fiecare mambru al familiei se spală pe față pentru a fi aspru ca urzica, sănătos
și frumos ca oul și căutat ca banul.
Masa din prima zi de Paști este un prilej de reuniune a familiei, iar de pe masă nu pot
lipsi: ouăle roșii, friptura de miel, drobul, pâinea făcută în cuptor, cozonacul, vinul și alte bucate.
Înainte de a se așeza la masă, fiecare membru al familiei ia trei lingurițe de ”Paști” și spune
”Hristos a Înviat!” răspunzându-i-se ”Adevărat a Înviat!”. Ouăle se ciocnesc la masa de Paști
după un anumit ritual păstrat încă în unele case: persoana mai în vârstă, de obicei bărbatul,
ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de un alt membru al familiei, în timp ce
rostește formula ”Hristos a Înviat!”, la care i se răspunde ”Adevărat a Înviat!”. Lumânările
rămase de la Înviere se păstrează și se aprind doar atunci când este vreme grea pentru a proteja
gospodăria de trăsnete. În după- amiaza zilei de Paști are loc slujba de Vecernie, la care participă
un număr mare de oameni, uneori mai mulți decât la slujba de Înviere, fiind un moment în care
se întâlnesc mulți dintre cei ce sunt plecați din localitate sau din țară. La sfârșitul slujbei, preotul
îi unge pe toți credincioșii cu mir.
A doua zi de Paști, după ieșirea de la slujbă,
gospodarul care a plătit Paștele pregătește prânzul
Paștelui, unde este chemat preotul, diacul, sfătul și
neamurile apropiate ale gazdei. Mai există și obiceiulîmprumutat de la maghiari- ca băieții să stropească cu
apă sau parfum fetele, iar acestea îi răsplătesc cu
prăjituri și ouă roșii.

Întocmit,
prof. Claudiu Anton

22

23

24

25

Proiectul CODE Kids continuă
Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei
mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mendiul rural și urban mic își
dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea
unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o
altă fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel
încât peste 2000 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ
și chiar să urmeze o carieră în tehnologie.

Biblioteci publice din 15 județe ale României sunt parteneri strategici ai proiectului,
implicate direct în implementarea acestuia, prin personalul angajat și spațiile deținute.
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Acest proiect își propune să faciliteze un program pe termen lung de formare în
competențe digitale pentru copiii aflați în mediile rural și urban mic mai izolate, printr-o
abordare tip action learning. Importante centre de învățare pe tot parcursul vieții și de inovare
socială, bibliotecile au un rol central pentru învățarea tehnologiei și utlizarea Internetului într-un
mod practic de către grupuri vulnerabile.

În cadrul clubului Happy Code Club Chieșd, copiii au de rezolvat sarcini de coding,
STEM, participă la târguri de știință și oferă mentorat. În final aceștia vor fi familiarizați cu
bazele competențelor de coding, STEM și rezolvarea unui număr de sarcini de bază.

Bibliotecar: Ardelean Ciprian
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GHICITORI

Cartea ce-o păstrezi ca nouă
Câte scoarţe are?
(două)

Pe o rămurică stau
Şi privesc spre larga zare
Trei vrăbii guralive
Ce fac zarvă mare.
Dar deodată, am găsit
Pe crenguţă, nouă.
Câte au venit apoi?
(şase)

În mănuşă sau ciorap
Câte degete încap?
(cinci)
Poţi rapid să socoteşti
Şi pe loc să îmi ghiceşti,
Numărând pe îndelete
Roţile la trei triciclete?
(nouă)

Câte stele lucitoare
Strălucesc în Carul Mare?
(şapte)

Câte colţuri, în total,
Are micul tău penar?
(opt)

Tricicleta lui Arsente
Câte roţi învârte?
(trei)

Să vedem de te descurci,
Şi pe loc să îmi răspunzi.
Numără pe îndelete
Roţile a două biciclete.
(patru)

Dacă numitorul e 2,
Iar numărătorul e 3,
Spuneţi-mi ce fracţie sunt,
Că vă dau pe loc un punct!
(trei supra doi)

Am numărătorul 4.
Din întreg sunt o pătrime.
Cum îmi ziceţi?
(patru supra şaisprezece)

Cine-mi spune dintr-o dată
Câte colţuri are o roată?
(zero)

Mi se spune fracţie
Şi-n orice situaţie
Am numărătorul
Mai mare ca numitorul.
Cum mă numesc,
Ştiţi voi, oare?
Nota 10 la-ntrebare.
Răspunsul ce notă are?
(supraunitară)

Prof. Forro Alexandru
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Din activitatea noastră...
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