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A fi fericit înseamnă
a nu fi trist
Lisa Gherghel şi Andreea Oros,
clasa a VIII-a A

Ce înseamnă până la urmă a fi fericit?
Există două tipuri de fericire: fericire
totală şi fericire parţială. Fericirea
parţială constă în fericirea trupului,
fericirea exterioară, cea vizibilă, în cele
mai multe cazuri o fericire mincinoasă,
deoarece interiorul e ascuns.
Fericirea totală este fericirea sufletească,
adevărata fericire, cea interioară.
Diferenţa dintre cele două fericiri este
greu de identificat… Se citeşte, totuşi, în
ochi sau în zâmbet.
Oamenii fericiţi văd lumea cum vor ei
să o vadă, dar oamenii trişti văd lumea
cum este cu adevărat. De aceea, probabil,
puţini vor înţelege acest citat şi, desigur,
vor exista excepţii ca în orice situaţie:
oameni fericiţi care să vadă lumea exact
aşa cum e ea (ori să mimeze fericirea
totală). Aceste excepţii închid ochii,
clipesc la lucrurile negative, sar peste
obstacole şi învaţă să se bucure de lucruri
mici, de natură, de viaţă. Învaţă să-şi
creeze propria lume şi să o perfecţioneze
pe cea comună. Fericirea nu se cumpără,
fericirea nu se construieşte, fericirea
se emană. Fericirea înseamnă zâmbete
sincere, dragoste, îmbrăţişarea mamei,
sfatul tatălui. Fericirea înseamnă să te
bucuri de lucrurile mici ca să obţii ceva
grandios, o forţă care să te ţină în viaţă.
Dumnezeu ne-a dat un număr limitat de
lacrimi pe care nu le putem irosi… Hai să
le folosim în momentele FERICITE!

Topul profesorilor
de la „Ivasiuc”
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EDITORIAL

GLĂSUIRI-le unui şcolar din generaţia Facebook
Lisa Gherghel,
clasa a VIII-a B

În ultima vreme, cred că aţi observat,
şcoala nu mai e ce-a fost. Au dispărut
cordeluţele şi fundele din părul fetelor,
uniformele au devenit şi ele opţionale, iar
atitudinea băieţilor se asociază cu SWAG
şi YOLO (generaţia Facebook). Vorbesc
în calitate de elevă, recunoscând că DA: ne
uităm prea des la ceas în timpul orelor, ne
ascundem telefoanele în bănci, aruncând
totuşi câte-o ocheadă prietenilor
virtuali şi disponibili, trimitem bileţele
colegului, desenăm cerculeţe cu creionul

în semn de lehamite…dar, mai ales, nu
găsim sensul atâtor materii. Însă, facem
totuşi diferenţa între a fi la şcoală şi a face
şcoală...
Începem să visăm la viitorul nostru, să
învăţăm selectiv, să ne axăm doar pe ce ne
pasioneză. Probabil veţi spune că suntem
superficiali şi poate chiar aşa şi este,
dar ne considerăm stăpâni pe deciziile
noastre.
Cred că şi maturitatea şi-a pus amprenta
(mult prea devreme ?) asupra noastră. Să
fie oare vina noastră ? Nu vă mint dacă
vă spun că din şcoala noastră vor ieşi
tineri parlamentari, în sensul că, zilele

trecute, am auzit nişte puşti de clasa a
II-a discutând intens despre Iohannis şi
Ponta, ca să nu mai spun de războiul pe
care l-a purtat clasa mea înainte de alegeri
cu profesorii mai în vârstă…

bine, parcurgând cele şase pagini din
GLĂSUIRI, vei citi de fapt în ochii
elevilor, în sufletul lor. Vei observa pa
siune, dar şi un grad destul de înalt de
inteligenţă.

Şi pot să vă spun din nou un adevăr că tot
din această generaţie Facebook ar putea
ieşi viitori scriitori, ziarişti, oameni de
cultură etc…

Am încercat să nu ne limităm la ceea ce
se află la un „capăt de stradă”…Am spart
frontiera şi am intrat în casa fiecăruia
(deci, dacă vedeţi poliţia sau sunteţi
întrebaţi de noi, nu ne cunoaşteţi!). Se
va observa probabil şi evoluţia din aceşti
ani, ziarul fiind conceput de colegi de-ai
mei mai mici, dar şi mai mari… de toate
vârstele şi privit din toate perspectivele.

Dovada? Iat-o! Am reuşit împreună să
creăm un simbol al acestei comunităţi
de şcolari. GLĂSUIRI este construit
în totalitate de elevi şi probabil va fi
mult mai citit decât cărţile pentru exa
men sau manualele şcolare. De ce? Ei

Mai multe vă las să descoperiţi voi înşivă!
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DE HALLOWEEN

Dovleci sculptaţi şi monştri…
pe coridoarele Şcolii „Alexandru Ivasiuc”
Cu toate că, se ştie, este o sărbătoare împrumutată de peste Ocean, a devenit deja o tradiţie ca, de Halloween, copiii de la Școala Gimnazială „Alexandru
Ivasiuc” să se întreacă în petreceri, serbări, scenete, serate, dar mai ales în costumaţii care mai de care mai haioase. Astfel, pe 30 octombrie, începând cu
cei mai mici, copilaşii de grădiniţă, şi apoi cu elevii de la clasele pregătitoare ori cei de gimnaziu, cu toţii au petrecut o zi mai altfel, într-un cadru „populat”
cu zâne, monştri, drăcuşori şi dovleci sculptaţi ingenios.
păgână’ devine o onorare a sfinţilor şi
martirilor, All Saints’ Day încorporând
o parte din tradiţiile celtice. Cu timpul,
aceasta a evoluat într-o festivitate efectiv
seculară, marcată de evenimente precum
faimosul trick-or-treating al copiilor sau
întrunirile costumate.

Agoșton - Gheţe Elisa
Sabou Rebeca

D

e Halloween, ideea de a-i
speria puţin pe părinți, co
legi, ori mai ales pe cadrele
didactice, a prins printre
copiii Şcolii „Alexandru Ivasiuc”. Aşa
că, îndrumaţi de doamnele învăţătoare
şi educatoare, micuţii claselor I-IV,
preşcolarii, dar şi cei de gimnaziu s-au
mobilizat şi, încă înainte cu o săptămână,
au început să lucreze de zor la un decor
care să-ţi dea fiori. Şi au reuşit, întrucât
fiecare sală de clasă a devenit gazda
nelipsiților dovleci sculptați - ce rânjeau
sinistru în lumina lumânării - un simbol
al Halloweenului, Jack O Lantern.
O dată ce cadrul a fost pregătit în cele
mai mici detalii, şcolarii au renunţat la
uniformă şi au defilat costumaţi în zâne,
drăcuşori şi monştri, stârnind ţipete şi
teroare celor din jur.
„Copiii iubesc această sărbătoare pentru
că au ocazia să poarte costume, este o zi
mai altfel. Noi ne bucurăm să le oferim
contextul potrivit pentru pasiunea lor
și consider că activitățile derulate în
școală sunt în proporție de 90% în scop
educativ. E nevoie de aceste activități
pentru ca aceşti copii să se apropie de
credințele altor popoare, exact cum
sunt apropiați și de cele ale noastre, este
bine să cunoască obiceiuri și tradiții de
pe alte meleaguri, să nu îi îngrădim, iar
bucuria lor este cea mai mare satisfacție
a unui părinte, așa cum educarea lor este
satisfacția noastră, a cadrelor didactice.
Mi-a plăcut această experiență și sperăm
ca la anul să reușim să organizăm și mai
multe activități”, a declarat profesoara
Oana Teremtuş.
„ Ne-a plăcut foarte mult să ne costumăm,
dar ne-a plăcut cel mai mult că am reușit
să ne apropiem unii de alții, să ne distrăm
împreună, ca și colegi, ceea ce nu se
întâmplă prea des. Sărbătoarea, deși nu

Ce ne spun celţii? Anul Nou începe pe
1 noiembrie, dar cu o noapte înainte
hotarul dintre lumea celor vii şi lumea
celor morţi se dechide. În timpul
Samhain (pronunţat sow-in) spiritele
se întorc pe pământ şi pot provoca mari
pagube recoltelor. Dar acestea înlesneau
în acelaşi timp posibilitatea druizilor de
a citi în viitor.

este a noastră, mie îmi place foarte mult,
chiar dacă este puțin înfricoșătoare,
la fel sunt şi filmele de groază, dar
tot nu le abandonezi. Mi-a plăcut să
învăț simbolurile Halloweenului și
să interpretez roluri, totul pe fond de
distracție și dulciuri. Abia așteptăm să
mai participăm!”, a spus Dayana Katler
din clasa a VI-a A.
Ziua a continuat cu expoziții tematice,
concursuri cu probe haioase, creații lite
rare și vizite la diverse societăți, micuților
oferindu-li-se din partea reprezentanţilor
numeroase decorațiuni de Halloween.
Şi cum o zi de acest fel nu se poate încheia
decât în ritmuri specifice, înspre dupăamiază, s-au organizat serate şi petreceri,
unde fiecare elev şi-a intrat cu adevărat în
rolul personajului pe care îl reprezenta.

Istoric
Dincolo de școala noastră, numeroși
oameni celebrează Halloweenul cu cos
tume, trick-or-treat sau petreceri tema

REDACTOR-ŞEF
Lisa GHERGHEL,
clasa a VIII-a A
REDACTOR-ŞEF
ADJUNCT
Larisa GHERGHEL,
clasa a VII-a B

tice, fără să aibă cunoştinţe despre
originile şi istoria fascinantă a acestui
rit asociat cu apariţii fantomatice şi
superstiţii de tot soiul.
Octombrie 31 este ultima zi a calenda
rului celtic, sărbătoare păgână în onoarea
morţilor. Acum 2000 de ani purta numele
de „All Hallows Eve”, ziua de dinainte
de „All Saints Day”, creată pentru
creştinarea păgânilor şi celebrând pe 1
noiembrie toţi sfinţii Bisericii Catolice.
Deşi sunt multe variante culturale ale
tradiţiei, în esenţă există acelaşi fond
originar. Rădăcinile Halloweenului se
regăsesc într-o festivitate celtică pe nume
Samhain, care semnifica sfârşitul verii şi
trecerea în anotimpul rece.
Ritual al recoltei însoţite de focuri
sacre, Samhain marca un prag temporal
fundamental, când sufletele morţilor se
plimbau noaptea pe străzi şi trebuiau
îmbunate prin daruri lăsate la uşă pentru
a asigura abundenţa recoltelor viitoare.
În secolul al VIII-lea, din dispoziţia
papei Grigore al III-lea, ‘superstiţia

Pentru un popor dependent de lumea
naturală schimbătoare, predicţiile erau
de o valoare inestimabilă, mai ales la
intrarea în anotimpul rece şi întunecat.
Pentru a actualiza evenimentul, druizii
aprindeau focuri sacre de dimensiuni
colosale, unde oamenii se adunau ca
să ardă simbolic o parte din recoltă
şi a sacrifica animale zeilor. În timpul
celebrării celţii se costumau, îndeosebi cu
piei de animale şi încercau să-şi ghicească
unul altuia viitorul.
La finele ceremoniei îşi aprindeau
focul domestic din flacăra sacră pentru
a contribui la protecţia căminului în
faţa frigului şi intemperiilor. Până în
43 B.C. Imperiul Roman deja cucerise
majoritatea teritoriului celtic, aplicând
sincretismul religios în cursul celor 400
de ani de stăpânire. Două sărbători
romane sunt combinate cu Samhainul
celtic. Prima este Feralia, o zi din
octombrie în care romanii îi celebrau
pe morţi, iar a doua era cea în onoarea
Pomponei, zeiţă romană a pomiculturii,
având ca simbol un măr.

REDACTORI
Natalia BOZGA, clasa a V-a A
(responsabil pagină CULTURĂ)
Vlad COSTINAŞ, Călin POP, clasa a VIII-a A
(responsabili pagină INTERVIU)
Lisa GHERGHEL (resposabil pagină SPORT)
Larisa GHERGHEL, responsabil pagină SONDAJ
Paula FILIP, clasa a VIII-a A
Alexandra Ioana MUREŞAN, clasa a V-a A
Dayana KATLER, cls. a VI-a A
Elisa Salomeea AGOŞTON-GHEŢE, clasa a VI-a A
Raluca SABOU, clasa a VI-a A
Alexandra BERCI, clasa a V-a A

Sursa pentru istoric:: http://www.
historia.ro/exclusiv_web/general/
articol/unde-vine-sarbatoareahalloween

FONDATORI ZIAR
prof. Elena - Emilia POP
prof. Oana TEREMTUŞ
COLABORATORI
prof. Dr. Ioan POP
prof. Mirela OŞAN

sondaj

ZIARUL ȘCOLII CU CLASELE I-VIII
„ALEXANDRU IVASIUC” BAIA MARE

3

MARIUS BLEDEA
şi CAMELIA
MIŞKOLCZI,
pe primul loc
în topul profesorilor
Un grup de elevi ai Şcolii „Alexandru Ivasiuc” a fost solicitat să
răspundă la un chestionar legat de profesorii lor. Întrebările au
vizat modul fiecărui profesor de a preda, felul cum explică la
clasă, dar şi relaţia pe care dascălul o are cu elevii, dacă toate
acestea sunt sau nu pe placul copiilor.

Larisa Gherghel, clasa a VII-a B

Î

n urma sondajului, s-a constatat că
elevii îi preferă pe unii profesori,
simţindu-se foarte ataşaţi de ei,
înţelegându-i, sprijinindu-i, ofe
rindu-le sfaturi bune, dar şi glumind
cu ei, iar alţii, în opinia lor, sunt mult
prea exigenţi, lucru care îi face să se
îndepărteze de materie.
Elevii chestionaţi au avut posibilitatea
de a-şi exprima o părere despre fiecare
profesor în parte. În urma sondajului,
s-a constatat că, în topul preferinţelor
elevilor se situează profesorul de educaţie,
Marius Bledea. După părerea copiilor
intervievaţi, acesta ştie să comunice şi
să interacţioneze cu elevii, este foarte
apropiat de sufletul lor, se comportă
frumos cu ei şi glumeşte, ajungând să le
fie ca şi un prieten.De asemenea, printre

dascălii cei mai îndrăgiţi
se află şi profesoara de
biologie, Camelia Mişkolczi, care, în
opinia copiilor, predă şi explică bine,
dar, de asemenea, are şi simţul umorului,
glumind cu copii.
Pe următorul loc s-ar situa profesoara
de matematică, Camelia Pop, care, de
asemenea, în opinia elevilor, predă şi
explică bine. În ce priveşte profesorii mai
puţin agreaţi de copii, motivele pentru
care nu îi au foarte mult la inimă este că
au standardele foarte ridicate şi cer mult
prea mult de la ei.
A mai existat şi o altă categorie de elevi
intervievaţi care susţin că fiecare profesor
care predă la clasă este bun şi nu poate
face o diferenţă clară între ei, însă au
recunoscut că unii reuşesc să aibă o relaţie
mai apropiată, iar alţii una mai distantă.
Redăm mai jos părerile câtorva elevi
despre profesorii pe care îi agreează:

„Profesorul pe care îl
apreciez cel mai mult
este domnul Bledea
Marius, fiindcă se
comportă frumos si
glumeşte cu noi”,
Andreea Pop,
clasa a VII-a A

„Bledea Marius este unul din profesorii
mei preferaţi, care ştie cum să ţină o oră
pe placul nostru, dar de asemenea face
astfel încât noi, ca elevi, să fim pasionaţi
de sport, să îl îndrăgim”, a spus Natalia
Bozga, clasa a V-a A.
„Îl prefer pe profesorul Marius Bledea,
că e mai popular, mai apropiat de noi”,
a considerat Paula Filip, clasa aVII-a B.

„Doamna profesoară Mişkolczi
Camelia este o profesoara
extraordinară care predă foarte
bine şi este foarte apropiată de
noi”.
Karla Călbază,
clasa a VII-a A

„Profesoara mea preferată este Mişkolczi
Camelia, pentru că ştie cum să explice
astfel încât noi să înţelegem”, a spus
Larisa Gherghel, clasa a VII-a B.
„Cadrul didactic care mie îmi place cel
mai mult este Pop Camelia fiindcă îmi
place stilul ei de predare şi se comportă
foarte frumos cu noi”, a spus Ioana Pop,
clasa a V-a B.

Copiii de la Şcoala Ivasiuc spun un NU hotărât violenţei
În aceste zile a demarat în școala noastră proiectul „Licitaţia non violenţei”, iniţiat de profesoarele Mirela Oșan, Camelia Miskolczi şi prof. psiholog Olivia Benciu. Scopul
acestui proiect este să conştientizeze importanţa relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi toleranţă. Partenerul acestui proiect este Poliţia de Proximitate. Activităţile
propuse sunt variate și cer implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice din școală.

Paula Filip, clasa a VIII-a A
Fără îndoială, violenţa în şcoli nu este
o invenţie a contemporaneităţii. Ea a
existat din cele mai vechi timpuri în
toate sistemele de educaţie, dar formele
şi intensitatea cu care s-a manifestat au
suferit modificări de-a lungul generaţiilor
variind, desigur, de la un tip de cultură
şi societate la alta. La nivel naţional, în
România, aproape zilnic este semnalat
câte un caz de bătaie între elevii din şcoli.
Care este cauza acestui comportament
agresiv de la vârste atât de fragede? Au
fost agresaţi vreodată verbal de către
colegi? Dar fizic? Din ce cauză? Ei şi-au
agresat vreodată colegii? Violenţa e o
metodă bună de rezolvare a conflictelor?
Cadrele didactice i-au agresat vreodată?
Multe dintre aceste întrebări vor rămâne,
probabil, fără răspuns, însă datoria

noastră este să încercăm să venim cu
posibile soluţii, să încercăm să aplanăm
conflictele.
Am încercat să aflăm ceea ce cred şi unii
elevi de la Şcoala „Alexandru Ivasiuc”
despre acest comportament, cum ar
putea fi aplanate conflictele şi dacă au
fost implicaţi în situaţii de acest fel. S-a
constatat că cele mai multe tipuri de
agresiuni între copii sunt cele verbale,
dar există şi situaţii în care acestea dege
nerează în trageri de păr sau chiar bătăi.
Agresiunile verbale sunt ignorate de cele
mai multe ori, însă pentru cele fizice e
necesar ca o a treia persoană să intervină
în aplanarea conflictului. „Desigur, ver
bal am fost agresată de multe ori de către
majoritatea colegilor mai mari, dar nu le
dau nicio importanţă”, spune o elevă de
clasa a V-a.

„Dacă până acum mă lovea cineva, fără
niciun motiv, doamna dirigintă era prima
care afla, doar dânsa poate lua măsurile
cele mai bune…”, declară o altă elevă din
clasa a VI-a.
Dacă majoritatea copiilor consideră
violenţa, fie ea verbală sau fizică, o ma
nifestare care ar trebui evitată în orice
situaţie, există şi elevi care cred că ase
menea comportamente ar putea fi, în
anumite împrejurări, chiar... benefice.
„Violenţa este o metodă uneori foarte
folositoare şi nu toţi copiii pot recurge
la ea. Cei mari care sunt şi cei mai puter
nici, câştigă (…)”, spune un elev de clasa
a VIII-a sau „În incinta şcolii nu o tare
poţi folosi, deoarece poţi avea consecinţe
usturătoare, de genul scăderii notei la
purtare...”, consideră un altul din aceeaşi
clasă.

De cealaltă parte, se situează elevii care
cred că un comportament agresiv implică
şi o proastă educaţie:
„Nu este o metodă deloc folositoare, din
cauza consecinţelor. Ceilalţi vor crede că
eşti un om needucat. Îţi creezi o imagine
de bădăran. Foarte urât din partea celor
care fac asta”, spune o elevă din clasa a
VII-a. „Sunt nişte copii care te dezgustă,
mai ales aceia care îi lovesc pe cei mai
mici, ar merita exmatriculaţi fără nicio
scuză”, declară o altă elevă din aceeaşi
clasă.

În general, copiii de la Şcoala Ivasiuc
spun un NU hotărât violenţei şi
printr-o serie de acţiuni derulate în
instituţia de învăţământ.
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Piticii
Natalia Bianca Bozga,
clasa a V-a A

Bună ziua ! Mă numesc Miss
Timotera și sunt o mică aventu
rieră . Săptămână de săptamână
vizitez locuri noi, despre care se
spune că sunt secrete.
Umblând din loc in loc, am
descoperit Pădurea Ielelor și a
celor trei mii patru sute de pitici.
Am văzut un izvor făcut din
cărămizi calcinate si rugini . M-am
uitat înăuntru și înaintea ochilor
mi s-a deschis o beznă care
părea să dureze mult. Am luat o
pietricică și am aruncat-o. După
vreo treizeci și două de secunde
s-a auzit o voce
-Auuu !!!
Mi-am dat seama că era cineva
jos . Am aruncat frânghia și am
început să cobor. Vaaai ! Drumul a
fost foarte lung .
Ajunsă în capăt, am strigat :
- E cineva aici ? Bună!
- N…n…noi ! Piticii ștrengari ! Eu
sunt Piticul-Curaj, iar ei sunt fraţii
mei : Piticul-Învăţăcel , PiticulMac-Brodat şi Pitica-Floricica !
- Ce frumoși sunteţi! Eu sunt
Miss Timotera, dar puteţi să îmi
spuneţi Missy! Vă admir! Ştiaţi
că numai voi mai existaţi din
specia Pitilohercusenapi? Cum se
numeşte locul acesta ?
- Este fabrica Alunelu. Un fel de
căsuţă pentru mine. Până acum
câștigam din această afacere,
dar, mai nou, de când nu mai
sunt multe animale, nu prea
mai avem pe cine să ajutăm.
Vom fi nevoiţi să ne mutăm
pe Granituliunitoscopusacide,
planeta vecină...
- Dacă v-aș ajuta eu să fiţi niște
staruri bogate? Voi meritaţi mult
mai mult decât ce e aici! Ce ziceţi?
- Reuniune piticească, te rog!
- Hihi! Bine, piticei!
- Am decis! Dorim să ne ajuţi cu
condiţia să rămâi pe lângă noi!
- Bine, micuţilor! Promit să stau
aici, cu voi.
După aceea, Miss Timotera a ple
cat după oameni. Ca să vezi un
pitic îţi trebuia 20 de lei, intrarea
încă 5.
În anul următor, am fost toţi
fericiţi ca o familie. A fost minunat
ce am învăţat din meseria mea.

Şoriceii de bibliotecă
Georgiana Filip

L

a biblioteca Şcolii „Alexandru
Ivasiuc”, semestrial, copiii din
clasele II-IV se adună între
miile de cărţi, fiecare cu lumea
ei fascinantă. În cadrul cenaclului literar
numit „Şoriceii de bibliotecă”, derulat cu
fiecare clasă în parte, basmele parcă se
răspândesc în toate colţurile bibliotecii,
atrăgându-i pe elevi în fantastica lume
a cititului. Copiii intră fie în pielea
naratorului, fie în cea a personajelor,
trăind clipele de suspans şi contribuind
atât cu gândul, cât şi cu sufletul, la în
tâmplările ieşite din comun ale basmului.
Activitatea pe echipe de câte cinci-şase
elevi începe cu alegerea numelui grupei,
continuând cu redarea pe scurt a poveştii
sau a poveştilor citite înainte cu câteva
săptămâni. Urmează întrebările, iar după
ce echipele îşi formulează cele mai bune
răspunsuri, le împărtăşesc şi celorlalţi

participanţi. Doamna bibliotecară ascul
tă cu mare atenţie şi îi notează pe elevi
în funcţie de cunoştinţe, felul în care se
exprimă şi de claritate.
La următoarea probă, învăţăceii trebuie
să-şi pună imaginaţia la încercare şi
să-şi creeze propria poveste, conturând
aceste idei şi cu un desen sugestiv. În
încheiere, pentru ca sârguinţa elevilor
să fie completă şi bine răsplătită, aceştia
prezintă desenele cu secvenţele preferate
din basmul citit. La sfârşitul anului şco
lar, elevii merituoşi primesc din partea
bibliotecarei câte o carte excepţională, pe
care o vor citi cu sufletul la gură pe timp
de vară.
„Este un proiect benefic atât pentru
şcolari, cât şi pentru dascăli. Copiii
sunt stimulaţi, astfel, să citească şi în
acelaşi timp li se dezvoltă imaginaţia şi
spiritul de a lucra în echipă”, a declarat
învăţătoarea Terezia Tămăşan.

Cls. a V-a

Într-o zi de luni, o fetiţă s-a gătit
pentru o petrecere cu prietenele ei.
Pe masa de birou se afla o cutiuţă
roșie, în formă de inimă.
Ea nu știa cu ce să se îmbrace. Și-a
luat o rochie albă. Pe când a deschis
cutiuţa de pe birou, ce să vadă? O
mulţime de cercei! Cerceii au prins
glas și au spus:
Noi suntem cei mai frumoși! grăiră
cerceii-fluturaș mai întâi.
Ba nu, nu e adevărat! Noi suntem cei
mai frumoși!
Toţi se certau, doar o pereche de

Aşadar, copiii Şcolii „Alexandru Ivasiuc”
păstrează o legătură foarte strânsă cu
biblioteca şi cu doamna bibliotecară,
sunt mari iubitori de cărţi şi sunt gata
să descopere în citit o posibilă cale de a
evada într-o altă lume, cea a poveştilor cu
zâne şi prinţi.

Halloween

Cerceii de hârtie
Mureșan Alexandra Ioana

Cititul este cea mai bună cale de a-ţi
umple eficient timpul liber. Acest lucru îl
recunosc mulţi elevi care aşteaptă nerăb
dători cenaclul „Şoriceii de bibliotecă”
şi pentru care parcurgerea unei cărţi
reprezintă o experienţă unică: „Această
activitate ne ajută să ne dezvoltăm ima
ginaţia, iar cartea te atrage în lumea ei.
Când citeşti despre personajele unei
cărţi le dai viaţă în lumea reală. Cititul
este o experienţă minunată care te ajută
pe parcursul vieţii, iar dacă este practicat
mai des îţi poţi crea în minte o lume
fantastică.”, a menţionat eleva Daria
Tegla.

cercei din hârtie stăteau cuminţi
la locul lor. Atunci fetiţa le-a dat
lor o șansă. Toate obiectele din jur
s-au scandalizat pentru alegerea
făcută, doar un creion negru și mare
le-a liniștit, spunându-le că fetiţa a
făcut cea mai bună alegere. Doar o
pereche din hârtie are multe calităţi,
nu se pierd, nu strălucesc pentru a
atrage vreo pisică hoinară și nu sunt
grei încât să facă urechi de măgar
celui ce îi poartă.
Fetiţa, în schimb, i-a ales din alt
motiv. Cerceii aceia aveau o putere
deosebită. Îi reaminteau întotdeauna
că viaţa este simplă, că lucrurile
simple și venite din inimă valorează

cât toate comorile din lume. Acei
cercei, confecţionaţi de ea pe
vremea când abia reușea să numere,
au reușit să păstreze în timp toate
amintirile ei, o purtau pe tărâmuri
magice.
Petrecerea a durat suficient cât să
fie admirată de toate prietenele ei,
din cap până în picioare, eh, în cazul
ei, din urechi până în picioare. Şi
seara s-a terminat cu o rază de soare
ce-i dezmierda chipul ei mulţumit,
tresărind uşor de vocea blândă a
mamei care a venit să o sărute pe
creștet:
Bună dimineaţa! Vino să mergem la
școală! Ai visat frumos?

Agoșton-Gheţe Elisa Salomeea
Sabou Raluca
Clasa a VI-a

Halloween-ul e frumos,
Dar e și spectaculos
Toţi copiii sunt mascaţi
Iar dovlecii îmbrăcaţi.
Îţi urează bun venit,
La petrecere-am sosit!
Halloweenul a venit
Ești, copile, pregătit?
Hai, ia-ţi o mască și costumul
Fă-ţi intrarea în tot fumul,
Iar cine nu va veni,
Fantoma-l va urmări!
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PE VREMEA CÂND ERA ÎN CLASA A VIII-A

Directorul de la „Ivasiuc”,
îndrăgostit de profesoara de română
A urmat Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj-Napoca pe specializarea Filozofie în anul 1997 şi Asistenţa Socială în anul 1999. În anul 2001, a încheiat studiile
de masterat în drepturile omului, iar în 2010 a susţinut teza de doctorat tot la Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj. Este vorba de profesorul Ioan Pop,
actualmente director al Şcolii „Alexandru Ivasiuc” din Baia Mare.
Fiind cunoscut ca un director cu deosebit spirit democrat dar şi, în acelaşi timp, ca un profesor foarte apropiat de elevi, a acceptat să ne acorde un interviu
referitor la activitatea profesională si cea personală a domniei sale.
Călin Pop şi Vlad Costinaş,
clasa a VIII-a A

Elevi: Bună ziua, domnule director!
Permiteţi-ne să vă adresăm câteva
întrebări legate de viaţa dumneavoastră
personală, atât cât o puteţi descrie,
cât şi din activitatea dumneavoastră
profesională.
Director: Dacă sunteţi pregătiţi să-i dăm

bătaie !

E.: Unde aţi copilărit?
D.: La intrebarea asta vă pot răspunde

în câteva cuvinte câte ceva despre mo
mentele copilăriei mele: m-am născut
în judeţul Bistriţa-Năsăud, în localitatea
Bichigiu, unde mi-am petrecut şi copi
lăria. Este o localitate sacră pentru mine,
şi, mai în glumă mai în serios, vă spun
că acolo s-au născut doi sfinţi: Sfântul
Tănase Todoran şi Sfântul Ioan (Gură de
Aur) Pop.
E.: D-le director, care au fost pasiunile
dumneavoastră din copilărie?
D.: Una dintre pasiunile mele era fotbalul.

Fugeam aproape zilnic la fotbal, fie de
acasă, fie, uneori, de la ore. O a doua
pasiune se leagă într-un fel şi de pasiunile
voastre de astăzi - erau fetele mai mari ca
mine. A treia dintre pasiuni, nu neapărat
în ordine cronologică, era muzica popu
lară. Pe atunci eram îndrăgostit de ea
datorită părinţilor care în tinereţea lor au
cântat-o şi au dansat-o. Iar ultima dintre
pasiuni era lectura. Îmi aduc aminte că,
pe atunci, citeam la sugestia profesoarei
de limba romană două cărţi care şi astăzi
le ţin minte: Iliada şi Odiseea. Vă spun şi
un secret, pe atunci eram îndrăgostit de
profesoara de română, şi citeam şi ce nu
îmi recomanda, doar ca să pot să am un
dialog cu ea.
E.: În prezent aveţi aceleaşi pasiuni sau
aţi renunţat la ele?
D.: Sigur că o parte dintre ele au rămas:

cititul şi astăzi îl mai exersez, şi fetele
au rămas o slăbiciune, dar celelalte au
cam trecut în subsidiar. Bineînţeles că
şi fotbalul e încă o pasiune a timpului
prezent, dar burta mă impiedică să-l mai
practic ca în tinereţe.
E.: Când aţi fost elev aţi obţinut note
bune?
D.: Şi bune şi rele, dar în general am fost

unul dintre elevii buni ai şcolilor pe unde
am trecut. Am fost şi premiat, am fost şi
urecheat, dar în general am făcut ce faceţi
şi voi astăzi, cu excepţia că nu am avut
calculatoare să mă uit la filme deocheate

şi să fiu obosit în ziua următoare la şcoală.
Pe atunci scriam şi poezie şi poate tocmai
de aceea cei din liceu mă cunoşteau sub
pseudonimul „Eminescu”. Aveam o slăbi
ciune pentru poezie.
E.: Ne puteţi relata o întâmplare ciudată
din viaţa dumneavoastră de licean?
D.: Ţin minte că era să fiu exmatriculat

din cauza faptului că una dintre colegele
mele m-a reclamat la poliţie (C.I) că
am adus la şcoală reviste cu caracter
pornografic. Sigur că situaţia s-a lămurit,
într-un final, era vorba despre o revistă
Neckermann adusă de unul dintre colegi,
dar, dintr-o gelozie neînţeleasă a colegei,
am avut eu probleme adolescentine.
E.: Cum v-aţi înţeles cu profesorii?
D.: În general, cu profesorii m-am înţeles

destul de bine, dar mult mai bine m-am
înţeles cu profesoarele. Eram liniştit şi un
tip atent la ce predau ele, dar şi la ce erau
ele.
E.: Care a fost profesorul
dumneavoastră preferat?

D.: A fost profesorul de dentrologie şi

dentrometrie, Dumnezeu să-l ierte că nu
mai este printre noi, pentru că avea un
şarm special în a-şi face orele. Era glumeţ
întotdeauna şi pe nesimţite te trezeai în
mijlocul lecţiei. Apoi era omul care ştia
să îţi acorde întreaga lui încredere. El a
fost cel care a făcut totul să mă calific la
Olimpiada Naţională de Dentrologie şi
Dentrometrie din oraşul Braşov, în anul
1985.
E.: Pe vremea copilăriei aţi avut un vis
anume?
D.: Da, atunci cand eram foarte mic

vroiam să mă fac tractorist. Dupa ce am
mai crescut, mi-au plăcut avioanele si
vroiam să mă fac aviator. Dar nu m-am
gândit niciodată că voi ajunge profesor.
Uneori, surprizele vieţii pot să fie şi
plăcute, nu?
E.: Domnule director, vă mulţumim ca
ne-aţi acordat acest interviu.
D.: Cu mare plăcere şi să nu îmi urmaţi

toate pasiunile!

„Ultima dintre pasiuni era
lectura. Îmi aduc aminte
că, pe atunci, citeam la
sugestia profesoarei de
limba romană două cărţi
care şi astăzi le ţin minte²
Iliada şi Odiseea. Vă spun
şi un secret, pe atunci eram
îndrăgostit de profesoara de
română, şi citeam şi ce nu îmi
recomanda, doar ca să pot să
am un dialog cu ea”.
Ioan Pop, directorul Şcolii
„Alexandru Ivasiuc”
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PERFORMANŢA LA EA ACASĂ

Băimăreanul
Ştefan Gherghel, multiplu
campion mondial la înot
Băimăreanul Ştefan Ioan Gherghel, unul din cei mai mari înotători
români ai ultimului deceniu, deţinător a multiple recorduri
naţionale şi internaţionale, vicecampion mondial şi european ( 200
metri fluture ) şi reprezentantul României la trei ediţii a Jocurilor
Olimpice (Sydney 2000, Atena 2004, Beijing 2008 ). A fost student
în Statele Unite, unde a obţinut titlul de dublu campion SEC ( 20022003), dublu campion NCAA (2002-2003), All America Collegiate
Swimming Team.
Face parte din lotul naţional şi lotul olimpic român din 1999. În
palmaresul lui se numără: patru medalii de bronz şi una de argint la
Campionatele Europene, una de bronz şi una de argint la Mondiale,
două de aur la Cupa Mondială, un bronz, trei medalii de argint şi trei
de aur la Campionatul Mondial de Masters.

Reporter: De unde pasiunea pentru
înot?
Ştefan Gherghel: Nu ştiu dacă m-am

născut cu ea, dar cu siguranţă după pri
mele lecţii de înot a început să-mi placă
foarte mult.
R: Ce înseamnă cu adevărat viaţă de
sportiv?
Ş.G.: Viaţă de sportiv înseamnă să-ţi placă

ceea ce faci.

R: Aţi reuşit să vă trăiţi copilăria având
perfomanţe în sport?
Ş.G.: Copilăria se trăieşte ori prin sport,

ori la ţară, la bunici.

R: Care au fost păţaniile trăite în
copilărie?

O minte sănătoasă se poate
dezvolta doar într-un corp
sănătos. Ştim asta încă din
antichitate, când latinii au
lansat si aplicat cu sfinţenie
dictonul „Mens sana in
corpore sano ”. De atunci
acesta a devenit o deviză a
sportului, sănătăţii şi tot ceea
ce derivă de aici. Trecând peste
orice obstacol, învingânduşi orice frică şi depăşindu-şi
propriile limite, un sportiv
demonstrează că niciun
sacrificiu nu este prea mare
pentru a ajunge pe cele mai
înalte culmi ale gloriei. Am
discutat în acest interviu
despre performanţă, despre
satisfacţiile şi sacrificiile pe
care le aduce cu sine viaţa
de sportiv, dar şi despre
importanţa şi rolul sportului
în viaţa de zi cu zi, cu două
mari personalităţi ale sportului
românesc : înotătorul Ioan
Ştefan Gherghel şi antrenorul
Adrian Gherghel.

Ş.G.: Asemănătoare cu cele din poveştile

lui Creangă. Ca de exemplu: 6 copii,
în vale, de dimineaţa până seara... Nu
citisem Creangă pe atunci, adică la 6-7
ani, dar ştiam ce înseamnă să mănânci
cireşe din cireşul altuia sau băile pe
ascuns în mlaştini; jocuri de copii, jocuri
în natură, viaţă şi copilărie adevărată.
R: Aţi reuşit să stabiliţi un echilibru între
şcoală şi sport?
Ş.G.: Eu zic că da. Am făcut o facultate

în străinătate şi am terminat-o cu brio.
Sportul şi şcoala se pot îmbina bine.
R: Care a fost momentul în care v-aţi
afirmat ca înotător?
Ş.G.: Fiecare cursă îţi spune ceva despre

tine, nu te afirmi la un moment dat
anume. Ajungi să fii mai cunoscut, mai
apreciat treptat, sunt nişte paşi ce-i faci.
R: Reuşeaţi să vă stăpâniţi emoţiile la
concursurile internaţionale (anume la
cele mondiale sau europene)?

Ş.G.: Sunt concursurile mari, concursurile

la care îţi doreşti să ajungi. Întrucât iţi
reprezinţi ţara, de obicei sportivii învaţă
din timp să controleze şi să dozeze această
adrenalină într-un mod pozitiv.
R: Ce au însemnat Jocurile Olimpice
pentru dvs. ?
Ş.G.: După părerea mea Jocurile Olimpice

pregătiţi, din cauza sistemului în care
trebuie să facă prea multe lucruri pentru
a ajunge la performanţă.
R: Şi, totuşi, cu toate oportunităţile v-aţi
întors în Baia Mare?
Ş.G.: M-am întors acasă... Aici este familia

şi aici simt că trăiesc.

sunt visurile oricărui sportiv. Din păcate,
unul singur câştigă la Olimpiadă într-o
anumită probă, dar visul fiecăruia e să
ajungă acolo.

R: Care sunt planurile dvs. de viitor?

R: Având în vedere că aţi călătorit mult
şi aţi locuit o perioadă bună în Statele
Unite, care sunt diferenţele dintre înotul
românesc şi cel dinafară ?

R: Ce sfat le-aţi da copiilor care preferă
calculatorul în locul mişcării, al
sportului?

Ş.G.: Diferenţele constau doar în opor

mult în faţa calculatorului şi nu văd
adevărata frumuseţe a vieţii.

tunităţile şi facilităţile, respectiv bazinele
de înot pe care le au... În rest talentul,
raportat la numărul de locuitori din
România, este egal. De asemenea, an
trenorii din România sunt puţin slab

Ş.G.: Să continui partea de antrenorat. Să

învăţ pe alţii din ceea ce am acumulat eu
şi să mă bucur de familie.

Ş.G.: Să-şi certe părinţii că îi lasă atât de

R: Mulţumim pentru sinceritate!
Ş.G.: Eu vă mulţumesc. Salutări puştilor

din Ivasiuc!

Sfatul antrenorului de înot Adrian Gherghel pentru elevii de la „Ivasiuc”:
Timpul liber trebuie dedicat sportului, plimbării sau citirii unei cărţi
Adrian Gherghel, unul dintre cei mai buni profesori români de înot ai momentului. A obţinut rezultate remarcabile cu câteva
generaţii de sportivi. Printre acestea se numără: Vlad Caciuc- multiplu Campion Naţional şi Balcanic, medaliat cu bronz la
Europenele de jr. ( Belgrad 2008 ), Alexandru Sabău - multiplu Campion Balcanic, Alin Coste- component al Lotului Naţional de
Seniori, multiplu Campion Naţional şi Balcanic, Robert Glinţă- component al Lotului Naţional de jr., multiplu recordmen naţional,
campion al Ţărilor Central Europene, finalist al Jocurilor Olimpice de Tineret de la Nanjing, finalist al Campionatelor Europene
de la Olanda, Roman Andrei - component al Lotului Naţional de jr., Campion al Ţărilor Central Europene, semifinalist al Jocurilor
Olimpice de Tineret de la Nanjing.
A.G.: Se simte privilegiat, simte că mun
Reporter: În această vară aţi avut doi
participanţi la Jocurile Olimpice de
tineret, ce a însemnat această realizare
pentru dvs. ?
Adrian Gherghel: A fost cea mai impor

tantă competiţie a anului. Este un pas
spre Jocurile Olimpice de la Rio.
R: Prin mâna dvs. au trecut o grămadă
de sportivi, campioni şi recordmeni
naţionali, finalişti şi medaliaţi la
concursuri internaţionale; mondiale şi
europene, ce simte un profesor de înot
când îşi vede elevii atât de departe?

ca lui şi a copiilor de atâţia ani, atâtea ore
petrecute în bazin nu au fost in zadar.
R: Care sunt următoarele competiţii
importante la care vor participa
sportivii dvs. ?
A.G.: Juniorul Coste Florin va participa

la Campionatele Centrale Europene
de la Praga peste două săptămâni, iar
Glinţă Robert la Campionatul în bazin
scurt de la Doha tot în decembrie.
R: În legătură cu Jocurile Olimpice de
la Rio, din 2016, consideraţi că înotul
românesc se va afirma? Putem spera

la o prezenţă în semifinală sau chiar o
finală?
A.G.: În cazul în care Glinţă Robert îşi va

păstra trendul ascendent, cu siguranţă
se va afla în finala Olimpică.
R: Planuri pentru viitor?

A.G.: Vrem să construim o piscină și să

ne continuăm activitatea în regim privat
dacă sportul va fi apreciat în România,
dacă nu, încet încet vom renunţa.
R: Care sunt calităţile pe care trebuie
să le aibă un sportiv pentru a ajunge să
facă performanţă?

A.G.: În afara fizicului, un sportiv de

performanţă trebuie să aibă răbdare, să
fie perseverent în ceea ce îşi propune
să facă şi să încerce să nu se împartă în
foarte multe locuri, să încerce să se axeze
pe şcoală şi sport.
R: Care este sfatul dvs. pentru copiii de
la Ivasiuc şi pentru toţi cei care preferă
calculatorul în locul sportului?
A.G.: Sfatul meu e că ar trebui să păstreze

calculatorul pentru informare, nu pen
tru altele... Timpul liber să îl dedice
unui sport, unei plimbări în parc sau
citirii unei cărţi.

Pagină realizată de Lisa Gherghel

