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Poveste fără sfârșit… 

 

 

A fost odată o școală care purta 

numele de Școala Domnească. În 

anul 1968 aceasta a rămas fără casă și 

era tare supărată. Văzând acest lucru 

Dumnezeu, care îi iubește și îi 

ocrotește întotdeauna pe copii, a 

îndrumat pașii Școlii Domnești spre 

clădirea ctitorită de Preasfințitul 

Episcop Nicolae Popovici. Și de 

atunci Școala Domnească a devenit 

veselă și înfloritoare. Și știți de ce? 

Pentru că are propria casă, o casă 

ocrotită de ctitorul ei… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avram Elena 

cl. a V-a A 
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Episcopul Nicolae  Popoviciu ctitorul 
 

 

Fie-mi îngăduit a aşterne pe hârtie câteva 

gânduri şi simţăminte prilejuite de apariţia celui 

dintâi număr al revistei Şcolii Gimnaziale „Nicolae 

Popoviciu” din Beiuş. 

Scriu aceste rânduri deoarece ctitorul acestei 

unităţi de învăţământ este ierarhul de pie amintire 

Nicolae Popoviciu, Episcopul Oradiei între 1936 - 

1950.  

Prin misiunea pe care a desfăşurat-o în cei 

paisprezece ani de păstorire şi-a înscris numele în 

Istoria  Bisericii Ortodoxe şi a  neamului românesc.  

Prin activitatea pastorală, culturală, didactic-

învăţătorească şi ctitoricească este îndreptăţit la 

permanenta noastră cinstire şi preţuire. 

Beiuşenii vor trebui să-şi aducă mereu aminte 

de el pentru cele două mari realizări din acest oraş: 

Internatul Ortodox de fete ale cărui lucrări au început 

în 1938 şi s-au terminat în 1939, astăzi fiind localul 

Şcolii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu” de pe Calea 

Bihorului, construită cu elemente din stilul 

brâncovenesc şi Orfelinatul eparhial pentru copiii 

rămaşi orfani în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial (azi clădirea Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici”).  

Însuşi Roman Ciorogariu, cel dintâi Episcop al reînfiinţatei Eparhii a Oradiei, care a păstorit 

între anii 1921 şi 1936 şi-a exprimat dorinţa ca succesorul său să fie Nicolae Popoviciu, „omul 

capabil să zidească Sionul românesc la graniţa de vest”, care corespunde „aşteptărilor mele ca şi 

curăţie a vieţii şi ca pregătire teologică”
1
 

În treacăt amintim aici pentru cititorii acestei publicaţii şcolare că în perioada arbitrajului de 

la Viena (1940-1944) Episcopia Oradiei şi-a mutat sediul la Beiuş, în actuala clădire a 

Protopopiatului Ortodox de pe strada Română, nr. 15, desfăşurându-şi activitatea în acest oraş până 

în primăvara anului 1945. 

Fie ca această revistă să-şi continue apariţia mulţi ani şi să fie o oază de lumină şi cultură în 

Ţara Beiuşului! 

Dumnezeu, Unul în fiinţă şi întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o 

fiinţă şi nedespărţită, să reverse harul Său cel ceresc peste cadrele didactice, elevii şi ostenitorii 

acestei şcoli pentru a ajunge la realizări depline! 

  

 

Notă: 1. Enumerăm cărţile sale: Începuturile nestorianismului, Epicleza euharistică, Lespezi 

de altar (predici şi cuvântări la diferite ocazii) 

 

 

 

Protopop,  

Pr. Marian Vasile Popa 

 

Avram Elema 
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Crâmpeie din suflet pentru școală 
 

 

„Educaţia e cheia ce deschide poarta de 

aur a libertăţii.” (G. Washington). Societatea 

actuală se află într-un proces continuu de 

schimbare şi transformare ceea ce face ca 

învăţământul să fie pus în situaţia de a se adapta 

permanent la caracteristicile acesteia. Pe de altă 

parte, şcoala trebuie să le ofere tinerilor accesul 

la întregul patrimoniu cultural al umanităţii.  

Cincizeci de ani de existenţă. E mult? E 

puţin? Depinde. Pentru univers – o picătură 

într-un ocean. Pentru noi – o viaţă de om. Ceea 

ce nu e puţin lucru. Azi sunt momente 

emoţionante pentru toţi cei care se simt legaţi 

de acest lăcaş de cultură, de spiritul ce 

domneşte în el, spiritul celui care a fost 

Episcopul Ortodox Nicolae Popoviciu. Toţi ne-

am format, ne-am modelat caracterul într-o 

instituţie ca aceasta. De-a lungul celor 50 de ani 

de activitate Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Popoviciu” a fost un pilon  al comunităţii 

beiușene. Şcoala este mai întâi de toate o clădire 

 nouă sau veche, cu coridoare lungi şi drepte, 

întortocheate,  misterioase, săli de clasă cu 

mese, scaune şi calculatoare. Dar, mai mult 

decât atât, şcoala este un spaţiu viu, atrăgător 

care rămâne  în amintirea zecilor de generaţii ce 

i-au trecut pragul.  

Dascălii acestei instituţii au antrenat 

mereu la  elevi spiritul creativ, libertatea de a 

gândi, de a  se exprima şi drepul de a-şi 

dezvolta pe deplin personalitatea printr-o 

educaţie adecvată. Profesorul este acea 

persoană care îl călăuzeşte pe elev printr-un 

univers complicat, dar seducător, care îi 

propune un model şi îl ajută să descopere şi să 

se descopere. În calitate de dascăl al acestei 

instituţii am promovat mereu valorile morale în 

care cred şi am luptat pentru obţinerea unor 

rezultate excepţionale la diferite concursuri şi 

olimpiade şcolare naţionale, promovând astfel 

talentul şi creativitatea elevilor. Scopul 

activităţilor întreprinse  de dascălii şcolii a fost 

mereu bazat pe formarea unor valori individuale 

şi sociale durabile care să îi ajute pe elevi să-şi 

construiască propriul set de valori şi să-şi 

definească personalitatea şi caracterul.  

În concluzie, consider că a fi dascăl este 

în primul rând o chemare, o meserie de suflet, o 

oportunitate de a semăna în sufletul viitoarelor 

generaţii valorile etice, morale şi culturale ale 

societăţii. Cei 50 de ani de existenţă 

demonstrează că, în timp, şcoala nu şi-a pierdut 

identitatea, nu a intrat în negura uitării ci, din 

contră, a ştiut să se redescopere, să ţină pasul cu 

o societate în continuă transformare. Tradiţia   

s-a îmbinat în cel mai armonios sens cu 

modernitatea. Astăzi, deşi Şcoala  împlineşte 

venerabila vârstă de 50 de ani, pot să spun că nu 

a îmbătrânit, ci, din contră, ea este şi va rămâne 

mereu tânără. Sufletul unei şcoli stă în dascălii 

care îşi iubesc meseria  şi în elevii întotdeauna 

deschişi şi curioşi care învaţă, dar şi primesc 

acolo lecţii de viaţă. Iar Şcoala  are un suflet 

mare şi o inimă vie, pe măsura celor pe care îi 

formează (şi sper că-i va mai forma mulţi ani de 

acum înainte, cu profesionalism şi cu multă 

iubire) şi pe măsura profesorilor dăruiţi cu har.  

Şcoala  face parte, firesc, din viaţa mea, 

de aceea inima mea tresare ori de câte ori se 

vorbeşte despre ea. Aniversarea ei, dincolo de 

recunoaşterea tradiţiei şi a valorii, înseamnă, 

mai ales, un moment încărcat de emoţii şi de 

bucurii, un moment unic de reîntâlnire şi de 

evocare a unor clipe minunate. Împlinirea a 

jumătate de secol de existenţă în anul 

Centenarului e o ocazie importantă de care 

profit ca să spun: „La mulţi ani, şcoală dragă!”, 

„La mulți ani, România!”.  

 

Director, 

prof. Mihaela-Viorica Nemeș 
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Gânduri despre școala mea 
 

M-am născut și am crescut pe meleaguri 

beiușene și pot spune cu mândrie că, mi-am petrecut 

primii opt ani din viața de școlar, la Școala 

Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș.  

Port recunoștință dascălilor mei care au 

contribuit la formarea și educarea mea ca om și m-au 

influențat în alegerea carierei.  

Sunt onorată să fiu azi profesor de muzică și 

director adjunct în această instituție de excepție, 

având ocazia să călăuzesc la rândul meu, 

generații de elevi. Sunt bucuroasă pentru că 

fac ceea ce-mi place, fapt care mă umple de 

energie pozitivă. Rezultatele deosebite cu 

elevii de-a lungul anilor, vorbesc mai mult 

decât cuvintele. 

Am avut și am colegi minunați, 

responsabili și dăruiți carierei de dascăl. 

Întotdeauna am avut convingerea că, 

împreună putem să dezvoltăm aptitudini, să 

îmbogățim cunoștințe, să orientăm pașii spre 

oportunități, să dezvoltăm personalitatea 

elevilor noștri, să formăm OAMENI!  

Ne apropiem de marele eveniment 

marcat de sărbătorirea a 50 de ani de 

existență ai școlii noastre,  prilej cu care, 

urez un sincer La mulți ani! Școlii 

Gimnaziale „Nicolae Popoviciu”! 

 

Director adjunct,   

prof. Daniela Florina Rada 

 

 

 

Școala Domnească 
 

“…hai la Școala 

Domnească, că sunt profesori 

buni… Să nu-ți fie 

frică!.......[….] Noaptea visam 

școala: un palat mare, mare și 

frumos, ca în basme, cu porți 

de fier, cu uși de cleștari, cu 

ziduri vopsite ca niște 

icoane...” (B. St. Delavrancea- 

Domnul Vucea) 

Fiecare dintre noi ne 

amintim cu emoție de prima zi 

de școală și cum, copii fiind, 

visam și noi la școala noastră și 

parcă în fiecare toamnă o 

priveam altfel, cu alți ochi, cu 

alte amintiri...  

Și iată că bunul Dumnezeu a 

vrut ca an de an, toamnă după 

toamnă să mă întorc iar și iar la 

școală cu tot mai multe amintiri 

și tot mai multe și felurite 

emoții, trecând rând pe rând  de 

la emoțiile elevului la emoțiile 

dascălului și părintelui.  

Școala mea cum spun cu 

mândrie copiii, a fost de-a 

lungul timpului fiecare școală 

pe băncile căreia am învățat sau  

mai apoi am început să-i învăț 

și eu pe alții. De o vreme 

încoace, școala mea e „Școala 

Gimnazială Nicolae Popoviciu” 

din Beiuș, școală pe care 

dăscălițele pe care am avut 

mândria să le cunosc atunci 

când am pășit în această școală 

o numeau cu mândrie  „Școala 

Domnească”. 

Acum, în an de sărbătoare 

pentru țară și pentru școala 

mea, vă îndemn și eu din tot 

sufletul și cu toată mândria 

„…hai la Școala Domnească, 

că sunt profesori buni…” și 

copii minunați! 

 

    Prof.înv.primar  

Bonchiș Marcela 
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Școala mea 

 

Șase ani am împlinit 

Și la școală am pornit. 

Să învăț să scriu frumos 

Și să mă rog lui Hristos. 

 

Sportul, matematica, 

Engleza și muzica, 

Eu pe toate le-ndrăgesc 

                                    Și pe doamne le iubesc. 

              Popa Andrei, cls. I A 

Prof. înv. primar  

Bărcaș Laura 

 

 

 

  

           Suflet  pur 

 

A fost odată pe un tărâm îndepărtat, 

O ființă caldă și greu de imaginat. 

În visul său adesea apăreau piticii 

Desprinși dintr-o poveste, precum licuricii. 

Veneau la ea cu pași mărunți 

Încet, domol și calm, 

Iar la ureche îi șopteau 

Dorința pe care o aveau: 

- Tu ești soarele și luna, 

Pe care ni le-a dat natura! 

Razele tale să-ncălzească, 

Sufletele să ne trezească. 

Tu ești Domnița din poveste 

Cu tine vom trăi regește! 

Tu, călăuză să ne fii, 

Când în neant noi vom păși. 

În noaptea aceea înstelată 

Domnița se trezi de-ndată. 

Când ochii-n larg și-i îndrepta, 

Vedea cum licuricii nopții 

Dansau un puternic vals al sorții. 

În orice loc privirea-și arunca, 

Licuricii nopții apăreau în fața sa. 

Știu atunci, că ea era aleasa, 

Pentru piticii care-o așteptau în taină, 

Vegheați acum de lună fără frică 

Știind că soarele care se va ivi 

Le va aduce numai bucurii. 

În orice loc privirea-și arunca, 

Licuricii nopții apăreau în fața sa. 

Știu atunci, că ea era aleasa, 

Pentru piticii care-o așteptau în taină, 

Vegheați acum de lună fără frică 

Știind că soarele care se va ivi 

Le va aduce numai bucurii. 

O noapte-ntreagă admiră Domnița, 

O părticică din această galaxie 

Ce-i transmitea atâta energie! 

Știa drumul pe care-l va urma 

Și-n dansul său, acum îi mulțumea, 

Acestui Univers nemărginit,  

Care pentru ea era un loc sfințit. 

Nerăbdătoare, ea fugi desculță,  

Prin iarba care la atingerea-i  plăpândă 

Se ridica și-aplauda neîncetat 

Frumosul suflet, acum purificat. 

În fața ei dumbrava minunată  

Își deschise brațele pentru a o primi de-ndată. 

Fără să se mai gândească, 

Se aruncă la trunchiul unui pomișor de viță 

regească. 

Închise ochii și-și așteptă piticii 

Ca să le dea vestea cea mare: 

Domnița lor ce doar în vis era, 

Le va fi de-acum mereu alăturea. 

 

                    Prof. înv. primar: 

                               Licuriceanu Claudia 

desen realizat de Dan Emanuela Maria 

clasa a IV-a 

Înv. Jimon Marioara 
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GÂNDURI   DRAGI 

 

Dacă pomul se cunoaște după roade și omul după fapte, după cum spune un proverb românesc, 

faptele oamenilor sunt în mare măsură, și rezultatul educației primite pe parcursul creșterii și 

formării. 

Între toate mijloacele de educație, o importanță  deosebită o are școala care, în virtutea misiunii 

sale, cultivă cu grijă statornică facultățile intelectuale, dezvoltă judecata, pune în contact cu 

patrimoniul cultural moștenit de la generațiile trecute, promovează simțul valorilor, pregătește 

pentru viața profesională și, generând relații de prietenie între elevi de firi și condiții diferite, 

favorizează spiritul de bună înțelegere. 

ȘCOALA DOMNEASCĂ - ctitorită în  vremuri de răscruce de Episcopul Ortodox Nicolae 

Popoviciu, cu semnificații emblematice pentru destinul urbei, a fost  și este și acum, alături de 

celelalte școli, UN LOC SFINȚITOR de caractere și destine individuale, care se clădesc spre  

edificiul personalităților locale de referință. Puterea personalităților didactice de referință din 

această școală, s-a clădit cu multă migală și băgare de seamă, într-o atmosferă de neafișată 

onestitate și modestie, adunate în ani mulți de servire comunitară. 

Este momentul să ne amintim și să privim cu înțelegere spre semnificația faptelor ce și-au 

săvârșit misiunea pământească - MARII DASCĂLI ai acestei școli, ce și-au găsit odihna și 

împlinirea, pacea și bucuria, sensul vocației de-o viață. 

Actualilor profesori, gânduri dragi și pline de recunoștință, la aniversarea a 50 de ani de la 

deschiderea porților  ȘCOLII DOMNEȘTI ! 

LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI  !!!!! 

                                                                                      Prof. înv. primar Manuela-Maria Monea 

 
 

Școala 
 

Școala nu este doar o clădire, 

Ea te învață din copilărie, 

Ea începe cu lucruri mărunte 

Şi apoi afli tot mai multe. 

 

Copiii sunt fericiți 

Și de profesori iubiți 

Cu mult drag ei mai învață, 

Viitorul să-l clădească. 

 

Ghicitoare 

Face mare gălăgie, 

De răsună-ntreaga școală, 

Anunțând cu bucurie 

Că rămâne clasa goală. 

(clopoțelul) 

Tăutu Daria clasa  a VIII-a B 

 Prof. Cloanda Florina 
 

 

 

Școala mea 
 

Şcoala, izvor al cunoaşterii, 

Revărsat în a noastră minte 

Nesecat din timpul naşterii, 

Folositor până-n morminte. 

 

100 de ani de România, 

50 de ani de Popoviciu, 

Un secol de existenţă, 

Cinci decenii de excelenţă. 

 

Susţinută de Popoviciu din mormânt 

Această şcoală, un izvor de învăţământ, 

Este pentru mine un al doilea părinte, 

De opt ani dându-mi învăţăminte. 

Știube Denis clasa  a VIII-a B 

Prof. Cloanda Florina 

 

Proverbe 

  „Cultura pentru inculţi e la fel de îngrozitoare ca 

incultura pentru culţi.” 

  „Învăţatul e la fel ca zahărul, odată ce îl guşti, nu te 

mai poţi opri.” 

   „Învaţă pentru a nu fi prostit, nu prosti pentru a nu 

învăţa.” 
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Alternativa  Step by Step 
 

Programul Step by Step pentru învăţământul 
primar este un model creat ca un răspuns serios la 

marile schimbări ce se petrec în societate. 
Necesitatea unei schimbări în învăţămant este de 

neînlăturat, dacă luăm în considerare fluxul de 
informaţie din viaţa cotidiană, schimbările atribuţiilor 

din instituţiile tradiţionale şi noile descoperiri privind 

activitatea mentală. 
„Adevărata siguranţă se găseşte mai degrabă în 

solidaritatea socială decât în efortul individual 
izolat.”  (Dostoievski) 

Pornind astfel, din dorința de a veni în sprijinul 

comunității locale, școala noastră a introdus această 
alternativă ce vine în sprijinul copilului și al familiei. 

Organizată într-un mediu ambient plăcut, activitatea 
instructiv-educativă, se realizează după câteva 

principii: 
- Promovarea educaţiei bazate pe principii 

democratice; 

- Practici educaţionale adaptate stadiului de 
dezvoltare a copilului; 

- Plasarea copilului în centrul demersului 
educaţional bazat pe individualizare; 

- Lucrul cu grupuri mici; 

- Implicarea familiei în procesul instructiv-
educativ; 

- Învăţarea de-a lungul întregii vieţi. 
Având ca scop încurajarea dorinței de a învăța și 

stimularea încrederii în forțele proprii, dobândirea de 

cunoștințe și deprinderi în plan cognitiv, artistic, etic 
și practic în vederea participării active în cadrul 

comunității, clasele step au un program structurat 
pe 8 ore. Clasele sunt coordonate  de către două 

cadre didactice, care-și suprapun activitatea în 
intervalul orar 10:00-14:00.  

Întâlnirea de dimineață reprezintă prima etapă a 
zilei de școală, care permite întrepătrunderea 

activităților școlare cu cele sociale, astfel încât elevii 
și cadrele didactice să poată conlucra cât mai bine. 

Este un moment al zilei în care se reunește întreaga 
clasă. Așezați în semicerc, într-un loc stabilit de 

cadrele didactice,copiii desfășoară activități diferite. 

Urmează pauza de mic dejun,după care, grupați pe 
centrele la care s-au înscris încă din momentul în 

care vin la școală își realizează sarcinile de lucru, 
trecând în sensul acelor de ceasornic pe la toate 

centrele deschise în ziua respectivă. Evaluarea 

centrelor poate fi realizată atât la centre cât și în 
semicerc, elevii fiind obișnuiți să-și autoevalueze 

lucrările și să să-și corecteze erorile. Urmează apoi  
orele cu profesorul și pauza de prânz, trecându-se 

apoi la intervenție individualizată și apoi jocuri și 
mișcare. 

O bună colaborare între şcoala şi familie este 

posibilă numai atunci când familia înţelege bine rolul 
şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi 

factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie un 
aliat, un colaborator sincer direct interesat de 

întregul proces instructiv-educativ. 

Programul Step by Step pentru învăţământul 
primar recunoaşte, respectă şi sprijină rolul 

părintelui ca prim profesor şi expert asupra copilului 
său. Acest program îi consideră pe părinţi ca 

parteneri în educaţia copiilor, are încredere în 

responsabilitatea şi cooperarea părintelui şi a şcolii 
pentru a asigura succesul fiecărui copil în toate 

domeniile de dezvoltare. 
Prof. înv. primar: Junc Delia 

Prof. înv. primar: Kovacs Catrina 

 
Gânduri despre școala noastră……. in english 

ROMANIA, MY BELOVED COUNTRY, 
,,NICOLAE POPOVICIU’’, MY BELOVED SCHOOL 

 

THOUGHTS OF GRATITUDE 
,,My school is my family. My 
teachers are great, I am very 
proud of them, they help me and 
understand my needs’’.    

Mihail Straca,  
the Vth A grade 

 
,,I learn in a fascinating place 
where all the people are friendly, 
where I can develop myself in 
order to become a good 
Romanian citizen’’. 

Vlad Bonchiș, 
 the Vth A grade 

 ,,My school teaches me respect, 
we are taught to show respect to 
our teachers and elderly people’’. 

Robert Tal,  
the Vth A grade 

 
,,My sister and I study at this 
wonderful school. I would not 
change my colleagues and my 
teachers for nothing in the world’’. 

Kriszta Horvath,  
the Vth A grade 

 
,,Romanians, Hungarians, Roma 
children, poor and rich, disabled, 

Special Educational Needs 
children, we all have the same 
rights which are respected in 
,,Nicolae Popoviciu’’, a school for 
everyonel. 

Angelina Pălcuțiu,  
the VII th A grade 

 
,,I used to study at this 
extraordinary school a few 
decades ago...and today I am a 
teacher myself keeping learning 
and teaching...’’ 

Mariana Pălcuțiu,  
teacher of English
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School... 
School is great, 

School is fun, 

School is good for everyone. 

Don’t make troubles...have some fun 

If you want TO BE SOMEONE! 

 

School is sorrow, 

School is joy, 

For each girl and every boy. 

Do your duty...have some rest 

If you want TO BE THE BEST! 

 

Egyed Robert, clasa a V-a B  

Prof.: Barbura Mihaela 

 

 

Happiness… 

 

Children, 

Children and teachers, 

Teachers and devotion, 

Children, 

Children and devotion, 

Children and teachers 

And devotion 

And happiness. 

 

Pordea Teodora, the Vth A grade 

Mariana Pălcuțiu, teacher of English 

 

Gânduri despre școala noastră……en francaise 
 

J’ étudie dans cette école depuis huit ans. On a eu pendant quatre ans la meme maitresse. Ma 

maitresse nous a formée et elle nous a introdiut dans le monde des lettres. 

En rentrant dans le collège, tout s’ est changé. On a commencé d’avoir de nouveaux  profs 

pour chaque matière. Je me suis habitué avec les profs et ils me sont devenus des amis. 

Ma matière préférée est le français. J’ai été fasciné de la Tour Eiffel  depuisl’age de quatre 

ans. J’ ai réussi d’accumuler pendant ces ans des connaissances inoubliable. 

Chiroiu Patrick, clasa a VIII-a B 

Prof. Buhaș Monica 

 

 Par l’ étude de la langue français sont ouverts de nouveaux horizonts. 

Quand j’ai déjà eu les bases de l’ apprentissage de la langue française, j’ ai  osé de tenter ma 

chance pour participer aux plusieurs concours de français. 

J’ai appris de nouvelles choses et je suis fait des amis. 

     Vive l’ecole! 

Terebenț Roxana, clasa a VIII – a B 

Prof. Buhaș Monica 
 

Mon école est très belle. Elle est grande et marron et le toit est rouge. Elle a une 

bibliothèque, une salle de sport et beaucoup de salle de classe. La cour est grande et elle a quelques 

banques. Il y a aussi un terrain de sport. 

Mon école s’ appelle „Nicolae Popoviciu”. 

Je l’aime beaucoup.  

 Vandici Patricia, clasa a VI- a B 

Prof. Buhaș Monica 
 

      Mon école 

Mon école est ma deuxième maison, un lieu privilégié, où mes connaissances et mes 

compétences sont exposées. L’école nous prépare pour la vie et laisse sa marque pour toujours.J 

aime l’école et les enseignantes qui nous guident et nous aident à atteindre notre objectif dans la 

vie . Sans école, nous sommes ”nuls” ! L’école est la plus belle partie de la vie…… l’ enfance 

      Ilea Denis, clasa a V-a B 

  Prof. Buhaș Monica 
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Ma chère école 

Bonjour, je m'appelle Kriszta, j'ai 11 ans et j'étudie à l'école „Nicolae Popoviciu”. Je suis très 

heureuse d'étudier dans cette école car aucun d'entre eux ne se compare à mon école. En plus de 

mon amour pour l’école, j’adore mes collègues, mes professeurs et mon professeur principale qui 

est comme une mère pourmoi. 

Les heures sont très intéressantes, mais très courtes. Les professeurs sont très bons et ma 

classe est belle. Mes collègues et moi, nous sommes fières d’avoir une classe merveilleuse. J'aime 

beaucoup l'école! 

Horvath   Kriszta, clasa a V-a A 

Prof.  Buhaș Monica 

 

Tous les jours,  

J' apprends quelques choses, 

Le pronom, le verbe sont 

            La base de la communication. 

 

 J' ai une sœur, le livre 

 Et un frèrej' les Mathémathiques; 

            Les peintures et la musique 

 Ce sont mes hobbies. 

 

 Les chiffres et les calcules, 

 Sont un peu durs 

 Mais le roumain et le français 

 Sont mes objets préférés. 

 

 

 

J' aime  mon école parce que j' ai appris 

beaucoup de nouvelles choses. En étudiant à 

cette école, j' ai eu l' occasion de sortir un peu 

dans le monde. Parce que j'aime jouer au 

violon,j'ai participé à un Concours 

Internationale  de Musique, à Oradea, avec une 

pièce française.  

 

       Buhaș Hadasa Estera, clasa a VI-a B 

                                   Prof. Buhaș Monica 

 

J’ aime le sport, 

J’ aime le football,  

mais, surtout,  

J’ aime mon école. 

 

J’aime les maths, 

J’aime y penser, 

avant tout,   

J’aime le français. 

 

 Mes collègues  

Et mes amis 

Sont tous là, 

Part de ma vie. 

 

Egyed Robert, clasa a V-a B 

Prof. Buhaș Monica 

 

 

 

 

 

Desen realizat de 

Berce Beatris, clasa I B 

Prof. înv. primar  

Hera Anton Ancuța 
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ANSAMBLUL FOLCLORIC „CUNUNIŢA” 
 

Activităţile cultural-educative, în 

mod special cele prin care se valorifică 
tezaurul folcloric, sunt mărturia cea 

mai de preţ a unui dascăl, expresia 

respectului meu faţă de elevii mei, 
faţă de oamenii şi locurile natale. 

Cu orice prilej doresc să aduc în 
actualitate şi să valorific folclorul 

autentic românesc prin ansamblul de 

elevi pe care-l coordonez pentru 
realizarea diverselor activităţi, 

spectacole, festivaluri şi concursuri.  
Rezultatele pe plan local, judeţean, 

naţional şi internaţional nu s-au lăsat 

aşteptate, palmaresul s-a îmbogăţit an 
de an cu premii, diplome şi trofee. 

Ansamblul folcloric Cununiţa a fost 
înfiinţat în anul 2009 şi numără în 

prezent aproximativ 40 membri, solişti 
vocali, instrumentişti și grup vocal. 

Prin înfiinţarea acestui ansamblu, am 

urmărit atingerea următoarele 
obiective;  

- descoperirea de noi talente a 
cântecului popular bihorean; 

- promovarea cântecelor, 

obiceiurilor şi tradiţiilor din Ţara 
Beiuşului; 

- susţinerea şi promovarea 
dansului popular bihorean; 

- încurajarea tinerilor să îmbrace 
costumul popular autentic; 

- sensibilizarea autorităţilor locale 

în vederea sprijinirii culturii şi în 
special a folclorului; 

- implicarea în mai mare măsură a 
cadrelor didactice în organizarea 

diferitelor activităţi culturale cu scopul 

de a atrage cât mai mulţi tineri; 
- încurajarea şi stimularea tinerilor 

să urmeze o şcoală de profil în 
domeniul cultural: Şcoala Populară de 

Arte, Liceul de Muzică, Facultatea de 
Muzică. 

În procesul de învăţare sunt 

momente de satisfacţie şi bucurie pe 
care le trăiesc cei implicaţi, dar 

maxima încărcătură emoţională se 
dezvoltă în timpul spectacolelor, a 

concursurilor şi a tuturor activităţilor 

cultural-educative. 
Plăcerea aceasta am simţit-o atât 

în calitate de părinte, participând la 

serbările propriului 

copil, dar şi realizând 
spectacole cu 

generaţii de elevi, cu 

prilejul diferitelor 
ocazii: sfârşitul clasei 

a VIII-a, Crăciunul, 8 
Martie, 1 Iunie, Ziua 

Naţionala a României, 

Ziua şcolii, 15 
Ianuarie, Zilele 

Municipiului Beiuş. 
Importanţa unor 

asemenea festivităţi este deosebită deoarece: ele lărgesc orizontul 

spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe; 
îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă stimulând sentimente 

nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; 
contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de 

reuşită; favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
programului; prezenţa spectatorilor trezeşte în copil energia de a 

învinge timiditatea, stimulează independenţa de acţiune. 

Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la aceste  activități 
este foarte importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, 

caracterizată prin buna dispoziţie, dar şi prin seriozitate. Toate 
aceste activităţi au rol formativ, dar ele îşi ating scopul numai în 

măsura antrenării elevilor la realizarea lor, punând în valoare 

capacităţile intelectuale, afective, estetice şi fizice ale copiilor. Micii 
artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie 

şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării 
activităților. 

Spectacolele, serbările copilăriei, momentele acestea de 
maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, întăresc şi 

fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumina în 

suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului, stimulând gândirea 
creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul manifestărilor 

cultural-artistice este bine să fie prezentate şi creaţii populare 
originale, adaptate evenimentelor şi condiţiilor locale.  

De Crăciun, am participat anual la activități în: Beiuș, Roșia, 

Oradea, Negrești Oaș, (județul Maramureș) iar elevii au fost 
răsplătiţi, ca şi in timpurile de demult cu mere, nuci şi covrigi, 

special făcuţi pentru colindători. 
Elevii din ansamblu interpretează cu multă dăruire cântece 

populare din repertoriul marilor interpreţi bihoreni şi îmbracă cu 
mândrie costumul popular autentic la fiecare eveniment. 

Aceste evenimente şcolare constituie o veche tradiţie în 

îndeletnicirea celor care şi-au ales calea instruirii şi educării 
vlăstarului de om. Ele rămân, și trebuie să rămână peste vremi, 

momente de bucurie sufletească, prilej de manifestare inedită şi 
nestingherită a valenţelor native şi, de ce nu, o toamnă de 
numărat boboci în faţa unei mulţimi admiratoare, gata de-a oferi 

zâmbete, flori sau lacrimi de recunoştinţă. 
                           Dir. adj. prof. Daniela Rada 
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Ansamblul de dansuri populare maghiare Rozmaring 
 

Ansamblul de dansuri populare maghiare 
Rozmaring a fost înființat în 1 Octombrie 2014 de 
către doamna profesoara de fizică Benedek Iudit, 
directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Nicolae 
Popoviciu Beiuș în acea perioadă având ca scop 
cunoașterea de către copiii de etnie maghiară a 
rădăciniilor, a tradițiilor și a obiceiurilor populare 
maghiare. 

Primii pași, ritmul și dragostea pentru dansurile 
populare maghiare, munca cea mai grea și prima 
coregrafie a fost realizat de către coordonatorul 
ansamblului de dansuri populare maghiare domnul 
Kadar Elemer din Oradea. Cu aceasta coregrafie au 
urcat 24 de elevi pentru prima dată pe scena Casei 
de Cultură Ioan Ciordaș din Beiuș, in data de 6 
Decembrie 2014 Ziua Școlii Gimnaziale „Nicolae. 
Popoviciu” Beiuș. 

Cea de a doua coregrafie a fost însușită sub 
îndrumarea domnișoarei Molnar Krisztina membru al 
ansamblului de dansuri populare maghiare 
„Cilogocska” tot din Oradea. Cu dansurile sus 
amintite ansamblul a participat la activitățiile 
Asociației „Avram Iancu” din Beiuș, la concursul 
Județean „Cântați cu noi”, la Festivalul Național de 
Tradiții şi Obiceiuri populare Românești organizat de 
către școala noastră la Zilele  Municipiului Beiuș, la 
Zilele Comunei Finiș, Remetea, Uileacul de Beiuș, 
Zilele maghiarilor din Țara Beiușului, Zilele comunei 
Zerind din Județul Arad. 

Din 2016 în fiecare an ansamblul de dansuri 
populare maghiare Rozmaring participă la Întâlnirea 
ansamblurilor de dansuri populare maghiare din 
Partium, inclus în Calendarul Activitațiilor Educative, 
Regionale si Interjudețene (CAERI), organizat de 
către doamna Hodgyai  Edit  directoarea Școlii 
Gimnaziale „Miskolczy Károly” din Mișca, județul 
Bihor. 

În vacanțele de vară, membrii ansamblului au 
fost în Tabăra de dansuri populare maghiare 

organizată la Roșiori în 2016, 2017 și la Mișca în 
2018, organizată tot de către doamna directoare 
Hodgyai Edit. În taberele sus amintite sub 
îndrumarea domnului profesor Erdei Sándor, elevii 
au învățat dansuri populare maghiare din Sălaj, 
Satul-Mare și Miercurea Ciuc. 

După 3 ani de activitate, ansamblul de dansuri 
populare maghiare Rozmaring este recunoscut la 
nivelul întregii țări și membrii ai ansamblului sunt 
invitați să participe la Odorheiul Secuiesc, județul 
Harghita la Întâlnirea ansamblurilor de dansuri 
populare maghiare din Ardeal. În același an, 
ansamblul câștigă Proiectul Internațional cu 
finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 
Csoóri Sándor sub numărul CSSP – NÉPTÁNC – 
HT – 2017 – 0361, finanțat de Guvernul Ungariei 
prin Ministerul Resurselor Umane, perioada de 
implementare a activitățiilor finanțațe fiind 1 ianuarie 
2017 – 30 iunie 2018. 

În prezent ansamblul este format din 20 de elevi 
ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu” Beiuș și 
Școala Gimnazială Nr. 1 Finiș. În aceasta toamnă 
am prezentat un spectacol și am participat la Seara 
multiculturală din cadrul Proiectului ERASMUS + 
LEARNING FROM EACH, la ștrandul Laguna din 
Beiuș, la Zilele Maghiarilor din Tinca și ne pregătim 
pentru Zilele Școlii noastre dragi. 

     Prof. Benedek Iudit  
 

Gânduri despre școala mea 
 

Ce înseamnă pentru mine 

Școala Gimnazială Nicolae 
Popoviciu? Înseamnă multe! 

În primul rând, este școala în 

care am pășit cu emoție și 
entuziasm în clasa I, este școala 

în care  am învățat să scriu și să 
citesc, îndrumată de draga mea 

învățătoare Marioara Jimon.  

Mai târziu, când am ajuns în 
clasa a V-a, am cunoscut profesori 

extraordinari pe care i-am luat 
drept exemplu și care au 

contribuit cu prisosință la 
formarea mea ca om, ca dascăl. 

Am deprins cu interes  tainele 

tuturor materiilor, dar mai ales am 

prins drag de tot ce înseamnă 

matematică, profesor fiindu-mi 
chiar domnul inspector general, 

Alin-Florin Novac Iuhas.  

Și iată că azi, pot să 
mulțumesc tuturor dascălilor mei 

minunați care au trecut  prin 
această citadelă a culturii 

beiușene, care m-au învățat ce 

este respectul și dăruirea 
profesională, care mi-au dat 

încredere că mă voi putea ridica la 
nivelul așteptărilor lor.  

Dar muncind, știu că se poate 
atinge orice obiectiv. Azi, la rândul 

meu, le dăruiesc cu drag elevilor 

mei de la Școala Gimnazială Nr. 1 

Mădăras cunoștințe noi, fiind aici 

dascăl de matematică. În cariera 
mea mă călăuzesc celebrele 

cuvinte ale savantului Albert 

Einstein, care spunea cu toată 
încrederea că „Sigurul mod 
rezonabil de a educa este 
acela de a fi o pildă de 
urmat.” 

Azi, la împlinirea a 50 de ani de 
existență a „Școlii Domnești”, 

recomand cu toată încrederea și 
curajul, tuturor elevilor din Beiuș 

și din „Țara Beiușului”, să studieze 
cu elan și dăruire la Școala 

Gimnazială „Nicolae Popoviciu”.  

Prof. Roxana Maria Rada 
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The thoughts of a graduate 
     My name is Orjan Mihnea-Tudor and I graduated Nicolae Popoviciu Elementary School in 2011.  

     From my humble point of view, the elementary school represents one of the most important 

steps of my becoming. I could not see myself  the person I am today without the benefical influence 

of all those pleasant years that I spent there. There, as the most important aspect, I learned how to 

learn. In other words, I discovered that the key-role of a school and of a true teacher is to prepare 

you, the student, to become, day by day, your own teacher and to create, in your mind and spirit, the 

thirst for knowledge, understanding and, probably the most important, kindness. It is the merit of 

this fact that I knew how to adapt myself during my following study years, during high school and 

university, where I obtained good results. I remeber that teachers used to be very involved in their 

mission and in my life. Among subjects, lessons and topics, they showed me how to grow as a 

beautiful person, with a beautiful heart, because the whole schooling system was focused not only 

on knowledge, but also on the value of the non-formal education.  

    In this fortunate context, I can not avoid to mention the teachers who had the highest contribution 

regarding those years of my life: teacher Horge Maria, the classmaster and, from my point of view, 

one of the best prepared teachers in the whole country, Alin Novac Iuhas, Mihaela Barbura, my 

beloved English teacher, Traian Filip and Pirtea Floare. My gratitude for them can not be explained 

in words.  

     I often remeber the golden days of my time spent as a pupil at the elementary school and I 

feel,quite often, a need to express the vital importance of that period for my whole evolution. 

Mihnea’s former teacher,   Mihaela Barbura 

 

 

Mi-e atât de dragă 
 

Mi-e atât de dragă 
Doamna mea. 
De la ea... 
Învăț să scriu, să socotesc. 
Învăț chiar și cum să mă orientez 
Ea este atât de blândă 
Și de bună 
Și facem totul împreună. 
O iubesc atât de mult 
Pe învățătoarea mea 
Bunul Dumnezeu să aibă 
Grijă de ea! 

Degău Patriciu, cls. I A 
Prof. înv. primar  

Bărcaș Laura 

 
Școala mea 

 
Mi-a fost frică la-nceput, 
Dar acum am mai crescut 
Și pe doamne le iubesc, 
Ziua lor sărbătoresc. 
La mulți ani, eu vă iubesc! 

 
Daria Cuc, clasa I Step by 

Step, 
Prof. înv. primar   

Bodin Corina și Pirtea Laura 
 

 

Școala 
 

Școală plină cu copii, 
Tare dragă poți să-mi fii. 
Eu promit a învăța, 
Note bune a lua. 

Berce Beatris-clasa I B 
 

Școala 
 

Școala ne învață 
Să fim buni în viață 
Cuminți și silitori 
De părinți ascultători. 

Rus Daiana–clasa I B 
Prof. înv. primar  

Hera Anton Ancuța 
 

Școala mea 
 

Școala mea e mai frumoasă 
Din toate câte-am văzut. 
Vin să învăț lucruri bune, 
Însă de la început. 
Am o clasă primitoare 
Cu colegi cuminți și buni, 
Și o doamnă învățătoare 
Iubitoare ca o mamă. 
Ea ne-nvață tot ce-i bine 
Să citim și cum se scrie 
Minunile de litere și cifre! 

Luncan Patrick, cls. I A 
Prof. înv. primar  

Bărcaș Laura 

 

Școală, vechi prieten 
 

Școală, vechi prieten tu ne ești 
Clopoțeii pe cărare, sună ora 
de intrare 
Vine blânda-nvățătoare 
Cu glăsciorul ca vioara: 
- Sunteți toți prezenți în clasă? 
Vă doresc o zi frumoasă! 
Să fiți buni și-ascultători 
Și la carte silitori! 

Hotean David–clasa I B 
 

Școala 
 

Am plecat astăzi la școală, 
Chiar de mă ia o răceală, 
Căci îmi place mult să-nvăț, 
Nu am timp să mă răsfăț. 
Matematica îmi place, 
Șase cu șase știu cât face, 
Alfabetul îl știu bine. 
- Haideți  copii, veniți cu mine! 

 
Ciobanu Patrick-clasa I B 

Prof. înv. primar  
Hera Anton Ancuța 
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Gânduri și emoții la ceas aniversar 
 

 
Mă cuprind fiorii și azi, la ceas aniversar. La 50 de ani ai 

școlii mele mă gândesc că acum 35 de ani făceam primii pași ca 
boboc în Școala Generală din Beiuș în prima mea zi de școală 
atunci când mi-am auzit pentru prima dată  numele rostit în careul 
școlii de o voce caldă. Tovarășa învățătoare Maria Bărăitaru  făcea 
pentru prima dată prezența. 

N-am să uit niciodată acele momente de emoție 
nemaiîntâlnită, iar azi când mi-am îndeplinit visul de a deveni  
profesor de sport la școala mea de suflet, mă cuprind parcă 
aceleași sentimente. 

Când am ajuns aici, în aceasta școală, pot spune că m-am 
simțit ca acasă, nu am simțit presiunea de nou venit, am fost 
primit cu brațele deschise de un colectiv deosebit, de foști 
profesori cărora și azi mi-e foarte greu să le spun altfel decât 
domnul sau doamna profesoară. 

Este locul care mi-a dăruit foarte multe satisfacții personale 
și profesionale deosebite, cu un plus față de colegii mei din  
catedra de sport, Florin Cata și „veșnicul tânăr” Nicu Frenț alături 
de care am avut rezultate excepționale cu elevii noștri la diverse 
competiții județene sau naționale. 

Sunt fericit și norocos totodată pentru că fac ceea ce-mi 
place, sunt mereu în mijlocul copiilor, fapt ce îmi umple sufletul de 

energie pozitivă, pe care apoi o 
pot transmite acestor minunați 
copii pentru ca ei să devină mai 
sănătoși, puternici și de mare 
caracter. 

Marele Albert Einstein  
spunea că „singurul mod 
rezonabil de a educa este acela 
de a fi o pildă de urmat”. 

Este de admirat că 
directorii, profesorii și elevii care 
au activat și activează în școala 
noastră fac tot posibilul să 
mențină viu spiritual  școlii și să  
ducă mai departe numele său. 

La mulți ani, Școala 
Gimnazială  „Nicolae Popoviciu” !   

Prof.  Sferle  Ioan 

 

 

 

Gânduri despre școala mea… 
 

 
Am pășit pentru prima 

oară pe porțile acestei școli cu 
emoție în gând, nu ca elev de 
gimnaziu cum ar crede mulți, 
ci ca elev de liceu, în urmă cu 
peste 20 de ani când am fost 
pregătit pentru admiterea la 
facultate de un dascăl al 
acestei școli, Doamna 
gimnasticii Beiușene David 
Maria, fost și director adjunct 
al școlii. 

La acea vreme intram 
de două ori pe săptămână în 
Sala de gimnastică, de la 
subsolul clădirii neștiind că 
peste zece ani voi deveni unul 
dintre profesorii acestei școli. 

Pot spune că această 
școală mi-a oferit totul, un loc 
de muncă, un loc unde m-am 

desăvârșit profesional prin munca la catedră dar și prin multitudinea 
de rezultate obținute cu copii la diferite competiții, locul unde învață 
proprii mei copii, școala unde au învățat cele mai importante 
personalități din Beiuș și nu numai, unde au învățat beiușeni, 
oameni din împrejurimile Beiușului fiind denumită pe vremuri  
„Școala Domnească”. 

După cum spuneam mai sus, fac parte din colectivul de cadre 
didactice al școlii de peste 10 ani și chiar dacă în urmă cu 5 ani 
puteam să mă transfer la o altă școală din Beiuș nu am făcut-o. Nu 
am plecat pentru că m-am atașat de această școală. M-am atașat 
de foștii și actualii colegi, de personalul care lucrează în această 
instituție. Pentru respectul față de copii și față de educația lor, 
pentru rezultatele obținute în cei 10 ani, care nu au fost puține și nu 
în ultimul rând memoria Episcopului Nicolae Popoviciu care mi-a 
insuflat, încă de la intrarea în această școală, dorința de a lupta, 
dorința de autodepășire și de a ține treaz spiritul marelui cărturar 
după 50 de ani. 

Acum, la ceas aniversar, Școală dragă, îți doresc ani mulți, cu 
cât mai multe generații care să-ți treacă pragul și să ne revedem  la 
100 de ani de existență! 

Prof. Cata Florin 
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Școala noastră 
 

Când la școala noi am venit, 
O teamă în noi s-a înfipt! 
C-avem mult de învățat, 
E un vis de neuitat. 
 
Pe profesori când i-am văzut, 
Mă gândeam ce am de făcut. 
Să grăiesc, să nu grăiesc, 
Cu ei să mă împrietenesc! 
 
A venit o altă viață, 
Când te trezești de dimineață! 
Rămas bun clasele mici, 
Gimnaziul este aici! 
 
Vine alt capitol din poveste, 
Când ni se dă o nouă veste. 
Că profesori noi avem, 
Fiecare cu al său refren! 
 
Acum e timpul să-nvățăm, 
La prostii să renunțăm! 
Viața merge înainte, 
Eu de acum voi fi cuminte! 
 
Munca pe care o depun 
Are un scop bun: 
De a ajuta și alți copii, 
Școala de a o iubi! 
 
Întotdeauna mi-am dorit 
Școala să o reprezint. 
Să fiu un model în școală, 
S-o fac mândră pe profesoară! 
 
Timpul a trecut, 
Fără să-mi dau seama! 
Însă m-am trezit, 
Că e gata școala. 

Goicovici David, Liga Luis  
clasa  a VIII-a B 

Prof. Cloanda Florina 
 

O parte din lumea noastră… 
 

Școala Gimnazială ,,Nicolae 
Popoviciu” 
Ne-a adus un beneficiu: 
Taina de a învăța, 
Viața de a ne-o forma. 
Așa cum se intitulează, 
Conform episcopului Nicolae 
Popoviciu, 
Caracterele copiilor le dantelează 
Prin a profesorilor sacrificiu. 
 
Zi de zi, dis-de-dimineață, 
Ne trezim cu chef de viață. 
Acest loc ne înveselește 

Plăcerea în suflet o trezește… 
Literatura ne face pe plac, 
Științele ne dau de hac, 
Sportul de înviorează, 
Iar diriga ne <<stresează>>. 
Dascălii cei mai de calitate 
Și cu multă personalitate, 
Ne-au învățat tot ce știm 
De probleme să nu fugim. 
 
Noi suntem aici de mici, 
Parcă a avut lipici. 
Anii copilăriei au trecut, 
Au fost un deliciu absolut. 
Elevii au crescut, au plecat, 
Dar de „Generală” niciodată n-au 
uitat. 
Amintiri numeroase, frumoase au 
De când taine profesorii cu drag 
le șopteau. 
 
Speranța transmisă, dorința 
împlinită, 
Hainele iubirii, lumea 
descoperită… 
Lucruri pe care le-am învățat 
La această școală de neuitat. 
Popoviciu, de ce nu liceu? 
Vrem cu tine să fim mereu! 
Curând, noi vom pleca de aici 
Și vor veni alții mai mici. 
 
Bătrâna Românie 
E alături de noi, copile! 
Și noi suntem aici de 50 de ani 
Primiți un sincer La mulți ani! 

Barbura Alexandra, Popa Iulia  
clasa a VIII-a B  

Prof. Cloanda Florina 
 

Cărarea 
 

Într-un loc era odată, 
O clădire fermecată 
Înființată de-un episcop 
C-un excelent scop. 
 
Din 1968 scopu-și servește, 
Fiecare copil citește 
Și învață să scrie, 
Cât mai educat să fie. 
 
Multe generații vin și pleacă, 
Își formează-o rădăcină, 
De părinții spirituali se leagă, 
Dascălii, eroi fără pelerină. 
 
În urma lor rămân amintiri 
A unor călătorii de-abia începute, 
Prin umbre și lumini trecute, 
În încăperi pline de trăiri. 
 

Un vis frumos sau un coșmar, 
La vreme de evaluare, 
Când testu-i gol sau e murdar 
De litere, ca-ntr-o scrisoare. 
 

Un lucru poate pare în zadar, 
Dar are-un rol aparte, 
Căci tu primești acum în dar 
Mai mult decât o carte. 
 

E un ocean de cunoștințe, 
Ce nu îneacă des ființe, 
Ci le sare-n ajutor 
Pentru a pleca în zbor. 
 

O picătură creează iluzia 
înțelegerii, 
Dar, pătrunzând în adâncuri, 
Descoperi diferite tâlcuri, 
Ce îți dezvăluie pista învățării. 
 

Turnul de control veghează 
decolarea 
Pentru a-ți urma corect 
chemarea. 
O siluetă te pune pe cărare; 
De neuitat are o înfățișare... 
 

C-o voce blândă destăinuie 
cunoașterea; 
Poți observa dăruirea, din privire, 
Și îl vei vrea prieten, în neștire, 
Pe cel ce-și împarte priceperea. 
 

Pe cel ce se sfarmă ca tu să știi, 
La fel nu-l vei mai privi, 
Căci el are o răbdare 
Ca să te pună pe picioare. 
 

Când vei realiza ce har deține, 
Nu-i va putea mulțumi sufletul din 
tine, 
Tu nu te încrezi în ce rol are, 
Dar el te pune pe cărare... 

Terebenț Roxana  
clasa  a VIII-a B 

Prof. Cloanda Florina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
colaj realizat de Straca 

Mihail clasa a V-a A 
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Școala? Ce este școala? 
Pe lângă faptul că este o instituție publică, în care se 

învață disciplinele prevăzute într-un plan de învățământ, 
este și un cămin care găzduiește suflete. Rolul nostru, al 
dascălilor, este de a-i ghida pe elevi în procesul educativ, 
de a-i sprijini și a le încuraja independența, susținându-i în 
formarea personalității lor.  

Scopul învățării este crearea unui adult independent, 
capabil să aprecieze rolul pe care îl  are în societate. 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Popoviciu” are și ea povestea 
ei. Dincolo de porțile școlii, începe adevărata aventură. 
Clădirile vechi, dar solide, reușesc să ne ducă cu gândul la 
vremurile îndepărtate. Renovările nu sunt preferate de noi, 
tocmai pentru a nu le afecta spiritul, pentru a nu le șterge 
urmele trecutului.  

Este o onoare pentru noi să fim martori ai anilor care 
au trecut, este ca și când am trăi un moment solemn, 
istoric. Sălile de clasă sunt mari, aerisite, îți dau un 
sentiment plăcut și te îndeamnă la învățare. 

De exemplu, sala mea de clasă „Step by step”, îmi este 
foarte dragă. Când îi pășesc pragul, totul parcă îmi 
zâmbește. Prin cele trei ferestre mari și înalte, năvălesc 
razele luminoase ale soarelui care energizează totul în jur. 
Centrele la care lucrează copiii sunt în număr de șase, 
fiecare având un rol foarte important. Mediul în care se 
lucrează, este foarte bine pregătit. Diversitatea 
materialelor și a lecțiilor interactive, te invită la activitate.  
Din momentul în care copiii intră dimineața în clasă, au 
libertatea de a alege activitățile pentru ei înșiși. În mod 
paradoxal, tocmai această libertate conduce la disciplină. 
Prin mesajele ce se regăsesc la întâlnirile de dimineață, 
reușim de fiecare dată să le stimulăm imaginația, să le 
sprijinim gândirea abstractă și astfel, copilul are 
posibilitatea de a fi curios, de a pune cât mai multe 
întrebări. Prin aceste mesaje sunt combinate elementele 
de bază: scrisul, cititul, matematica, științele, dezvoltarea 
personală, artele și construcțiile. Fericirea și entuziasmul 
se citește pe chipul acestor minunați copii. Ei vin cu 
plăcere la școală și sunt nerăbdători să descopere lucruri 
noi în fiecare zi.  

Mereu mi-au plăcut poveștile cu zâne, spiriduși, elfi și 
pitici. Toate aceste creaturi pentru mine sunt magice și 
prețioase. Cu toții căutăm miracole în viețile noastre, însă 
ca acestea să se întâmple,  e nevoie să credem în ele. 
Elevii mei sunt pentru mine, ca niște pitici desprinși dintr-o 
poveste, care întotdeauna au ceva de spus, sunt sinceri și 
plini de bunătate. Curiozitatea lor vine din mintea 
absorbantă pe care au dobândit-o natural, încă de la 
naștere.  

Noi, ca pedagogi sau adulți, trebuie să observăm cu 
mare atenție fiecare copil, să-l cunoaștem, să răspundem 
nevoilor sale și să-l ajutăm să-și împlinească întregul său 
potențial. Copiii sunt speciali și au venit pe această lume 
pentru a o face mai bună.  

Haideți, să nu stăm în calea fericirii lor, ci să-i ajutăm 
să depășească orice imperfecțiune, să le oferim tot ce 
avem mai bun în noi, fără reținere, cu multă înțelegere și 
dragoste! 

Prof. înv. primar  
Licuriceanu Claudia 

 

Şcoala mea 
Şcoala mea se numeşte Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Popoviciu”. Este cea mai bună şcoală. 
Învăţăm împreună aproape 500 de copii. Profesorii 

sunt minunaţi! Trăim împreună cele mai frumoase clipe. 

Anul acesta, şcoala mea dragă a împlinit 50 de ani. Ea 
a găzduit multe generaţii începând din 1968. A fost 
construită  de marele episcop Nicolae Popoviciu. 

Noi toţi: copii, profesori, părinţi suntem patrioţi! Ne 
iubim şi ne cinstim şcoala. O sărbătorim în fiecare an de 
Sfântul Nicolae . 

Trăim multe bucurii! Suntem fericiţi! Am trăit în această 
şcoală cele mai plăcute momente. Eu mulţumesc 
dascălilor mei pentru toate bucuriile trăite împreună! Cred 
că toţi copiii simt la fel! 

Te iubesc, şcoala mea dragă! La mulţi ani! 
Dan Emanuela Maria, clasa a IV-a A 

Înv. Jimon Mărioara 
 

Basmul școlii 
Într-o zi de duminică, Episcopul iubit de populația 

bihoreană, Nicolae Popoviciu, se îngândura de starea 
sufletească a părții beiușene, frământându-se cum ar 
putea oferi un ajutor spiritual din partea reședinței 
județului, Oradea. 

Undeva, aproape de centrul municipiului Beiuș exista o 
clădire veche, exista un om închis care nu era binevoitor 
cu nimeni, avantajul acestuia era însă un ajutor din  partea 
unei zâne, care cântărea cât zece muncitori, cultivând 
legume și fructe într-o grădină uriașă. O zi în care ploaia 
mistuia pământul cu inundații a fost urmată de o zi cu 
soare arzător. Resursele se cultivau într-un mod 
spectaculos, dar cea mai mare ceartă a apărut după 
dispariția acelei persoane ce dobândea cea mai mare casă 
din tot Beiușul. Nimeni nu avea idei să realizeze ceva. A 
venit vremea să fie invitat și episcopul Popoviciu, o ședere 
de trei zile. În timp ce vizita orașul vestit, cu câteva ore 
bune înaintea slujbei, a văzut niște copii jucându-se în fața 
clădirii părăsite. Un însoțitor al episcopului vorbea cu un alt 
om despre cele petrecute în  urmă cu câteva zile, preotului 
i s-a luminat mintea după cele auzite. 

Dumnealui s-a decis să deschidă o școală plină de 
copii în care religia să fie cea ortodoxă, iar nu departe de 
ea este și biserică ortodoxă. Așa a ajuns acea 
personalitate să viziteze lunar școala și să îmbogățească 
starea spirituală a Municipiului Beiuș. 

 Buhaș Marcus, clasa  a VIII-a B 
Prof. Cloanda Florina 

 

Doamna mea 
Sunt elevă în clasa a IV-a A la Şcoala Gimnazială  

„Nicolae Popoviciu” Beiuş. În fiecare dimineaţă mă duc cu 
nerăbdare la şcoală ca să-mi întâlnesc colegii, dar mai 
ales pe doamna mea învăţătoare. 

Doamna mea este a doua mea mămică. Este o 
persoană blândă, răbdătoare şi frumoasă. Când ne 
întâlnim, ne întâmpină cu un zâmbet pe faţă. Doamna ne 
predă cu multă seriozitate, dar câteodată face glume de 
care noi ne bucurăm. 

De la ea am învăţat să scriu şi să citesc, să socotesc şi 
să cânt. Am învăţat să fiu politicoasă, să fiu ordonată, să 
fiu iubitoare şi să îmi ajut colegii.  

Privesc cu nostalgie în urmă, iar acum îmi pare rău că 
anii alături de doamna au trecut atât de repede. 

Pe doamna mea o cheamă Jimon Mărioara şi îmi va 
rămâne pentru totdeauna în minte şi în suflet. 

Toma Andrada Nicoleta,  
clasa a IV-a A 

Înv. Jimon Mărioara 
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Temeliile Școlii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu” Beiuș 
 

Școlii în care noi ne aflăm astăzi pentru a învăța și a fi pregătiți pentru viață i s-au pus temeliile 

de către Nicolae Popoviciu. Născut la data de 29 Ianuarie 1903 în Biertan, Transilvania, a fost un 

om extrem de  deștept căruia îi plăcea învățătura fiind profesor universitar, însă era și un om corect 

care alesese calea Domnului, având doctorat în Teologie și fiind Episcop Ortodox al Episcopiei din 

Oradea din anul 1936 până în anul 1960. 

Nicolae Popoviciu, întemeietorul școlii noastre, a făcut această școală mai întâi ca internat pentru 

fete, dar în cele din urmă la data de 1 septembrie 1968 Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” 

Beiuș a început să funcționeze ca o adevărată unitate de învățământ având un număr 22 de clase și 

un efectiv total de 710 elevi dornici să învețe. Între timp lucrurile s-au mai schimbat înspre bine şi 

școala își mărește numărul de clase la 30, 16 dintre ele fiind destinate învățământului primar, iar 

celelalte 14 învățământului gimnazial.  

Astăzi școala arată foarte bine, este curată si dotată din toate punctele de vedere pentru a conduce 

toți elevii pe drumul cel bun, profesorii sunt amabili și foarte bine pregătiți pentru a pregăti elevii 

pentru viață. Tot ce am scris aici este din experiența mea de elev la această instituție și sunt mândru 

că studiez la această școală. 

După toate eforturile făcute de vrednicul de pomenire, episcopul ortodox Nicolae Popoviciu, 

școala dă roade făcând din elevii ei oameni cu un viitor în față și pentru asta Episcopul Nicolae 

Popoviciu este cinstit de către cadrele didactice, elevi și conducerea școlii în fiecare an la data de 6 

decembrie fiindu-i adus un omagiu pentru realizarea sa. 

Dumitraș Erick, Plăieșu Denis, clasa  a VIII-a B 

Prof. Cloanda Florina 

 

 
CLASA  A VIII-A B, generația 2018 - 2019,  

LA ZI DE SĂRBATOARE

 

Mereu împreună... 

 

 Centenarul Marii Uniri și cei 50 de existență a Școlii 

Gimnaziale „Nicolae Popoviciu” ne găsesc împreună. 

Împreună suntem de aproape patru ani de zile, eu și elevii 

clasei a VIII-a B. Acestei generații am avut șansa, împreună 

cu colegii profesori, de a le lu(min)a, în măsura în care am 

reușit fiecare, mințile de copii cu aspirații spre țeluri înalte. 

Cunoștințele acumulate s-au materializat, mulți elevi din 

actuala clasă a VIII-a B obținând premii la diferite Concursuri 

și Olimpiade școlare. Am trăit alături de elevul Denis Antonio 

Știube o deosebită realizare profesională, participarea la 

Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare 

„Ionel Teodoreanu” desfășurat la Iași, în anul școlar 2016 - 

2017 și obținerea atât a unei Mențiuni, cât și a unui Premiu 

special din partea editurii Polirom. În ceea ce privește Limba 

română, s-au mai întors cu premii de la etapele județene ale 

olimpiadelor Forogău Teodora, Popa Iulia, Știube Denis, 

Terebenț Roxana. Elevii acestei clase au rezultate foarte bune 

la învățătură și purtare, iar împreună încercăm să punem 

temeliile unor destine frumoase.   

 La mulți ani, viitori absolvenți ai Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Popoviciu”!  

La mulți ani tuturor! 

Prof. Ioana Florina Cloanda, 

 diriginte clasa a VIII-a B 



   Revista Şcolii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu” Beiuş                     Nr. 1/ decembrie 2018 

17 

 

  

 

1918- Marea Unire 
Semnificația zilei naționale a României 

 1 Decembrie reprezintă sărbătoarea românilor de pretutindeni; 

 La 1 decembrie 1918 s-a împlinit marele vis al românilor, Marea Unire prin reunificarea provinciilor 

românești cu patria-mamă, România; 
 Anul 1918 a adus României cea mai mare împlinire din  întreaga sa istorie modernă: unitatea politică a 

tuturor românilor; 

 Marea Unire din 1918 s-a realizat într-un context extern favorabil în conjunctura internațională 

determinată de victoriile Antantei, de afirmare a principiului autodeteminării națiunilor, pe fondul 

destrămării marilor imperii. 
Repere istorice 

 1916 Intrarea României în război alături de Antanta; 

 1916-Eșecurile armatei române în Transilvania și Bulgaria; 

 1916-ocuparea Bucureștiului de către armata germană; 

 1917-Românii obțin succese militare la Mărăști, Mărășești și Oituz; 

 1918-Pacea de la București; 

 Noiembrie 1918-reintrarea României în război, capitularea Germaniei; 

Prima provincie unită a fost Basarabia, pământul românesc dintre Prut şi Nistru, „cu fruntea umbrită de 
codrii Bucovinei şi cu picioarele scăldate în Marea Neagră“. Desprinsă din Imperul Rus , sub dominaţia căruia 

se afla din 1812, decide să se unească cu ţara mamă, România, prin hotărârea luată de Sfatul Ţării,   întrunit 

la Chişinău la 27 martie 1918.Urmează Bucovina, „ţara pădurilor de  fag“, aflată din 1775 sub dominaţia 
Imperiului Austriac, respectiv Austro-Ungar, din 1867. Populaţia Bucovinei, reprezentată în cadrul 

Congresului General al Bucovinei, întrunit la Cernăuţi în data de 15/28 noiembrie 1918, hotărăşte cu 
entuziasm  şi  fără  echivoc unirea pentru totdeauna a provinciei cu patria mamă, România.  

La  18 noiembrie /1 decembrie 1918, la Alba Iulia se întruneşte  Marea Adunare Naţională. Vasile Goldiș 
unul dintre conducătorii Partidului Național Român prezintă în fața mulțimii Rezoluția Unirii care în articolul 1 

proclamă: „unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat, Ţara Ungurească şi a teritoriilor locuite de dânşii 

cu România“. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, a fost convocată de 
către Marele Sfat Național Român, prin Consiliul Național Român Central de la Arad, la care au participat 

1228 de delegați veniți din întreaga provincie, precum si aproape 100000 de oameni prezenți să aclame 
unirea cu țara. 

Actul de la 1 decembrie 1918 a fost recunoscut de minoritățile din provincie.  

Beiușul  a  fost reprezentat la Alba-Iulia, în  1 decembrie 1918, prin delegații săi: 
  Dr. Ioan Ciordaş, Ilarie Crişan  – reprezentanți ai Cercului Electoral Beiuș-Vașcău 

  Petru E. Papp - Delegat al Protopopiatului Ortodox Român de Beiuş 
 Valeriu Hetco - Delegat al Protopopiatului greco-catolic de Beiuş 

 Prof. Victor Borlan - Delegat al corpului profesoral de la Liceul „Samuil Vulcan” 
 Dna Elena Muntean, Dna Tina Papp, Dna Elena Ardelean - Delegate ale Reuniunii Femeilor Române din 

Beiuş şi jur. 

  Prof. Ioan Buşiţia, Dr.  Nicolae Bolcaş - Delegaţi al Reuniunii de Cântări „Lyra” 
  Ioan Chidioşan - Delegat al Reuniunii Meseriaşilor Români 

 Ioan Quai, Cornel Crişan, Gavril Cosma, Vasile Ignat,prof. Camil Seagean 
Urmările Marii Uniri 

 Schimbări importante în ceea ce privește întinderea, populația și capacitatea economică a țării 

 Populația României a crescut de la 7,9 milioane locuitori în 1915 la 14, 7 milioane în 1919, ajungând la 
18 milioane în 1930 

 Integrarea provinciilor românești, uniformizarea politico-instituțională, economică, culturală 
 Program de reforme care a avut la bază principiile cuprinse în Rezoluția Unirii de la Alba-Iulia  

 

 
Regele Ferdinand I „Întregitorul” (1914-1927) 

Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari la 15 octombrie 1922 în 
Catedrala din Alba Iulia 

 
  Prof. Cornea Florentina 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/15_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1922
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
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Desen realizat de Haras Maria clasa a IV-a B 

Înv. Băcuş Cornelia 

Î

n

v

.

 

B

ă

 
 

Completând rebusul veți obține, pe verticala A-B, un cuvânt esențial pentru 
România din anul 2018 

  

 A. 

        

 

           

        

 

           

         

 

          

            

 

       

       

 

            

      

 

             

        

 

           

        

 

           

 B. 

 
1.Marea Unire  s-a realizat sub conducerea lui Alexandru Ioan ……… 
2. Ziua Națională a României se sărbătorește la 1 …………………. 
3. Mica Unire s-a întâmplat atunci când s-a unit Moldova cu Țara…………………. 
4. Una dintre provinciile care s-a unit cu România în 1918 este……………………. 
5. Altă provincie care s-a unit cu România a fost ……………… 
6. A treia provincie care a participat la Unire a fost ………………. 
7. Soția regelui Ferdinad a fost regina ………….. 
8. Mica Unire a fost întărită prin aducerea la tron a regelui ………. de Hohenzollern 

Prof. înv. primar  Mlendea Delia 
 

Marea Unire de la 1918 
Pentru istoria noastră națională, Marea Unire 

de la Alba-Iulia din 1918 reprezintă evenimentul cel 
mai important, semnificând împlinirea idealului 
românesc: de a trăi liber într-un stat național unitar. 
Acum 100 de ani în urmă, peste 100000 de oameni 
din toate colțurile României se îndreptau spre Alba-

Iulia în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore, în 
cântări și voie bună pentru a asista la desăvârșirea 
celui mai puternic act din istoria României. 

Românii au venit să dea mână cu mână într-
o țară unită, cu entuziasm și inimi însuflețite de dor 
de țară. Adunarea de la Alba-Iulia s-a ținut într-o 
atmosferă de sărbătoare, aici venind 1228 de 
delegați oficiali. Marea Unire a tuturor românilor a 
fost împlinită în miezul zilei de 1 decembrie 1918, 
când cele 1228 de semnături s-au așternut pe 
Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia. 

Marele istoric Florin Constantiniu spunea că: 
„Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea 
mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în 
faptul că desăvârșirea unității naționale nu este 
opera nici unui om politic, nici unui guvern, a nici 
unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni 
române,realizată într-un elan țâșnit cu putere din 
străfundurile conștiinței unității neamului, un elan 
controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu 
inteligența politică remarcabilă spre țelul dorit.”  

Prof. înv. primar Popa Corina 
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Desen realizat de  
Șerb Alexia, clasa I B 

Prof. înv. primar  
Hera Anton Ancuța 

 

 
Desen realizat de  

Ciobanu Patrick, clasa I B 
Prof. înv. primar Hera Anton Ancuța 

 

Desen realizat de  George Ile 
clasa a II- a Step by Step 

 

Cinstim Unirea 
Haideți toți, 
Cu mic, cu mare, 
Unirea să o cinstim 
Îmbrăcați de sărbătoare 
Și spre Alba să pornim 

Halasz Carla clasa a II-a 
Step by Step 

 

Dulce Românie! 
Dulce Românie, dulce Românie! 
Cât de dragă-mi ești tu mie, 
Țara mea de glorii! 
Țara mea de dor! 
Te cinstesc de-a pururi 
Spre a mea mândrie 
Dulce Românie, 
De acum până-n vecie! 

Laza Andrei, clasa I A 
Prof. înv. primar Bărcaș Laura 

 

România 
Pe planeta-nvăluită 
De-ntuneric și de soare, 
România de milenii 
Stă la margine de mare. 
 

Pe planeta unde fiii 
Vor să crească-n pace frați, 
România neclintită, 
Stă la poale de Carpați. 
 

Pe planeta ce din Cosmos 
Pare o mărgea albastră, 
Nu e țară mai frumoasă, 
Cum e România noastră! 

Doble Iasmina, clasa I A 
Prof. înv. primar Bărcaș Laura 

 

Dragă țară 
Dragă țară frumoasă, 
Eu sunt copilul tău. 
Aș vrea să fii voioasă, 
Să fiu al tău mereu. 
 

O, ești deja bătrână 
Ai o sută de ani. 
Eu îți doresc o mie, 
Românie. La mulți ani! 

Iga Rareș, clasa I A 
Prof. înv. primar Bărcaș Laura 

 

 

Țara mea 
Țara mea e tot ce sunt 
Dragoste și tot ce simt 
Noi aici vom fi mereu 
Apărați de Dumnezeu 

Hus Daria, clasa I A 
Prof. înv. primar Bărcaș Laura 

 

Țara mea   
România,țara mea, 
Te iubesc ca nimenea. 
Ești frumoasă și bogată, 
Se uimește lumea toată. 
LA MULȚI ANI !Eu îți doresc. 
Românie, te iubesc! 

Bărcaș Casian Ghelasie,  
clasa I A 

Prof. înv. primar Bărcaș Laura 

HAI-KUS 
 
Present,  
Present and Past, 
Past and Future, 
Present, 
Present and Future, 
Present and Past 
And Future 
And the proud of being 
Romanians. 

Popa Iacob Sonia,  
the Vth A grade 

 
 

Heroes, 
Heroes and ancestors, 
Ancestors and freedom, 
Heroes, 
Heroes and freedom, 
Heroes and ancestors 
And freedom  
And The Great Union. 

                       Bărcaș Sofia, the 
Vth A grade 

 
Harmony, 
Harmony and kindness, 
Kindness and understanding, 
Harmony, 
Harmony and understanding, 
Harmony and kindness 
And understanding 
And love for Romania. 

           Magda Andreea,  
the Vth A grade 

 
Happy kids, 
Happy kids and hope, 
Hope and future, 
Happy kids, 
Happy kids and future, 
Happy kids and hope 
And future 
And Romania. 

 Denis Buda, the Vth A grade 
 
Romania, 
Romania and Union, 
Union and tradition, 
Romania, 
Romania and tradition, 
Romania and Union 
And tradition  
And ,,Nicolae Popoviciu’’ school. 

               Cata Ioana,  
the Vth A grade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desen realizat de  

Hotean David, clasa I B, 
Prof. înv. primar 

Hera Anton Ancuța 
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România noastră 
 

În acest an unic pentru România, îi omagiem pe cei care, acum 100 ani, au reușit să realizeze un vis 
aparent imposibil: unirea tuturor românilor. A omagia realizările înaintașilor este frumos, însă nu suficient. 
Pentru că moștenirea pe care ne-au lăsat-o nu este doar un cadou, ci și o datorie. Aceea de a hrăni și 
crește, zi de zi, prin faptele modeste ale fiecăruia, avuția comună. A omagia cum se cuvine înaintașii 
înseamnă înainte de orice a omagia spiritul lor. 

La 1918, oamenii politici cei mai diferiți - adversari înverșunați pe viață - au știut să-și dea mâna și să 
lucreze împreună. Îi separau educația, caracterul și  ideologiile, dar aveau în comun un lucru: toți doreau o 
Românie unită și democratică, un acasă în care fiecare să se poată dezvolta liber. 

A fi uniți nu înseamnă a fi toți la fel, ci a defini și păstra un DAR sufletesc comun. O zonă care nu suferă 
negociere sau conflict: România. Asemenea unui arbore, fiecare ramură crește altfel, dar fiecare contribuie 
la soliditatea trunchiului comun. Indiferent de tot ce ne desparte, suntem români. 

În sunetul festivităților, cel mai semnificativ semnal sonor pe care îl putem da ar fi un minut de tăcere. Nu 
doar ca să ne reculegem pentru sacrificiul total al românilor de acum 100 de ani, ci și un moment de tăcere, 
în care fiecare să ne întrebăm cu ce putem contribui – nu cu vorbe mari ci cu fapte modeste, în fiecare zi - 
pentru ca România mea să devină România noastră. 

Sărbătorim așadar și la școala noastră, Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu”  în acest an câteva date 
de aur: 100 de ani -România Mare și 50 de ani – Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu”. 

LA MULȚI ANI, SCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE POPOVICIU”! 
LA MULȚI ANI, TUTUROR ELEVILOR ȘCOLII NOASTRE! 

LA MULȚI ANI, TUTUROR DASCALILOR! 
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 

 

România mea 
 

Într-un cuvânt aș vrea să te descriu, 
Doar că acest lucru nu prea îl știu, 
Să-ți spun un diamant, este puțin 

A ta putere-n veacuri, n-o cuprind 
Și nici a ta răbdare de argint. 
 
Ai mai putea fi iar,o melodie, 
O dulce și profundă simfonie, 
Sau, mai degrab- un cântecel de dor 
Ce-ar răsuna în suflet tuturor, 
În inimile tuturor românilor. 

 
 

Să te numesc o floare aș putea, 
Dar care dintre ele-ar reflecta 
Parfumul minunat din țara mea? 

Și ce culoare ar putea avea? 
Poate o floare ce-ar semăna c-o stea... 
 
Dar, aș putea să te numesc grădină, 
Cuprinsă veșnic numai de lumină, 
Cu arbori colorați și mii de flori,  
Pictate de - Un Maestru în culori, 
De - Un Dumnezeu Preabun și Iubitor! 

Prof. înv. primar: Hera-Anton Ancuța 

Unirea în cuget și culoare 
 

Anul 2018 este anul în care România celebrează 100 de ani de la Marea Unire. Această Unire a fost și va rămâne 
pagina cea mai sublimă a istoriei românești, un vis pe care locuitorii de pe teritoriul României l-au văzut înfăptuit în anul 
1918. 

În 27 martie 1918, Basarabia se unește cu România, apoi Bucovina, în 28 noiembrie, același an, apoi spre marea 
bucurie a românilor, în decembrie 1918 se unește cu Țara Mamă:Transilvania, Banatul,Crișana și Maramureșul. 

Așa se face că în acest an, 2018,românii sărbătoresc 100 de ani de la evenimentul care a întregit România. 
Cu bucurie și emoție, elevii clasei pregătitoare Step by Step, au  transpus în imagini: „Unirea în cuget și culoare”. 

Prof. înv. primar Bar Adela 

 

 

                                                   Colaj realizat de elevii Clasei Pregătitoare Step by Step  
 

 

 

 

 

 

 

    

Imagine realizată din cuburi de Terebenț Roxana clasa a VIII-a B 
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În spiritul Sărbătorilor de iarnă........... 
 

 

Duminica 

 

Şase zile-n săptămână 

Trudim pentru o viaţă bună, 

Dar vine Duminica, 

Să umplem biserica. 

 

Să  mergem cu mic, cu mare 

La slujbă, la închinare. 

Liturghia să ascultăm 

Domnului să ne rugăm. 

 

Ne rugăm de sănătate, 

Pace-n lume şi dreptate 

Uniţi în toate să fim 

Credinţa să ne-o întărim. 

 

Nu uitaţi, creştini iubiţi 

Duminica s-o cinstiţi 

Căci e ziua Domnului 

Bucuria omului. 

Bărcaş Sofia Andreea,  

clasa a V-a A 

prof. Hele Rodica 

 

Naşterea Domnului 

 

E frig, e noapte, întuneric 

În grajd, pe paie, lângă boi 

Nu în palat, pe haine moi 

Aşa  venit-ai Doamne, Tu la noi. 

 

Pe paie jos veni Mesia 

Al nostru Împărat şi Domn 

Lăsat-a slava Sa cereasă 

Ca să ne mântuie pe noi. 

 

Fii binecuvântat Iisuse, 

Eşti Dumnezeu adevărat 

Venit din cer, promis de Tatăl 

Tu eşti al lumii Împărat. 

 

Îţi mulţumim, că Te-ai născut 

Pe acest pământ plin de păcate 

De atunci schimbat-ai  omenirea 

Căci Tu ne-ai ridicat din moarte. 

Popa Rebeca,  

clasa a VII-a A 

Prof. Hele Rodica 

 

Rugă către Domnul meu 

 

De pe pământ, la cer 

Înalţ eu, ruga mea fierbinte 

Şi acolo sus, la Domnul meu 

Îmi doresc din suflet să ajungă. 

Trimite-ne Tu,  harul Tău 

Ca să scăpăm de tot ce-i rău. 

Dă-ne Doamne înţelepciune 

Ca să te slujim pe Tine. 

Iartă-ne când mai greşim 

 

Ca, Ţie să-ţi mulţumim 

Şi să fim cu luare aminte 

La ale Tale dragi cuvinte. 

Trimite pace pe pământ 

Curăţeşte al nostru gând. 

Ne scapă de duşmănie 

Ne umple de omenie. 

 

Cata Ioana  

clasa a V-a A 

Prof. Hele Rodica 
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ACTIVITATEA DE PERFORMANȚĂ 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
 

COMPER – COMUNICARE – ETAPA NAȚIONALĂ – 11.05.2018 
 
 

COMPER – MATEMATICĂ – ETAPA NAȚIONALĂ – 18.05.2018 
 

 

Nr.crt. Elev Clasa Punctaj Premiu 

1. BARA TEODORA 1 85 puncte Premiul II 

2. MIHOC ANA MARIA IOANA 1 80 puncte Premiul III 

3. NOVAC SOFIA 1 75 puncte Premiul III 

4. SKHILINKA IULIA 1 75 puncte Premiul III 

5. ILE GEORGE 1 95 puncte Premiul I 

6. CLINTOC CAMELIA 1 80 puncte Premiul III 

7. MAGDA SARA 1 80 puncte Premiul III 

8. CIORNA SAMUEL 1 75 puncte Premiul III 

9. CHIREA BRIGITA 2 85 puncte Premiul II 

Nr.crt. Elev Clasa Punctaj Premiu 

1. MIHOC ANA MARIA IOANA 1 100 puncte Premiul I 

2. NOVAC SOFIA 1 100 puncte Premiul I 

3. BARA TEODORA 1 95 puncte Premiul I 

4. MAGDA IANIS GEORGE 1 95 puncte Premiul I 

5. SKHILINKA IULIA 1 95 puncte Premiul I 

6. TIBOC RAREŞ GABRIEL 1 95 puncte Premiul I 

7. MAIOR LOREDANA BIANCA 1 90 puncte Premiul II 

8. TAUTU GIULIA ALISA 1 80 puncte Premiul III 

9. NEGRAU ILARIA 1 70 puncte Mentiune 

10. FLORE BEATRICE MELANIA 1 65 puncte Mentiune 

11. ILE GEORGE 1 95 puncte Premiul I 

12. CIORNA SAMUEL 1 90 puncte Premiul II 

13. CLINTOC CAMELIA 1 90 puncte Premiul II 

14. HALASZ CARLA 1 90 puncte Premiul II 

15. MAGDA SARA 1 90 puncte Premiul II 

16. NASTASE MARIA 1 90 puncte Premiul II 

17. PORGE DENIS 1 90 puncte Premiul II 

18. DAN ALESIA 1 85 puncte Premiul II 

19. BITEA MARIA 1 75 puncte Premiul III 

20. CUCIULA GEORGIANA 1 70 puncte Mențiune 

21. PIRTEA ALISIA 2 85 puncte Premiul II 

22. DRINC DALIN 2 95 puncte Premiul I 

23. JULA ARIANA 2 90 puncte Premiul II 

24. TAL OLIVIA 2 90 puncte Premiul II 

25. GRUIE ROXANA 2 85 puncte Premiul II 

26. ROBOTIN SORANA 2 85 puncte Premiul II 

27. HERA ANTON NECTARIE 2 80 puncte Premiul III 

28. TRIF SEBASTIAN 2 75 puncte Premiul III 

29. CHIREA BRIGITA 2 70 puncte Mentiune 

30. JURJ DARIUS 2 65 puncte Mentiune 

31. BRISCAN ALBERT-LUCA 3 100 puncte Premiul I 

32. HARAS MARIA-CRISTINA 3 100 puncte Premiul I 

33. BOTA ANA-MARIA 3 90 puncte Premiul II 

34. CORNEA DENIS 3 100 puncte Premiul I 

35. ILE GEORGIANA 3 100 puncte Premiul I 

36. MORTAN CĂTĂLIN 3 100 puncte Premiul I 

37. TOMA ANDRADA 3 100 puncte Premiul I 

38. DAN EMANUELA 3 95 puncte Premiul I 

39. MUREŞAN DENISA 3 90 puncte Premiul II 

40. BALINT JURCA ANDREEA 4 100 puncte Premiul I 

41. BONCHIŞ ANDREI 4 95 puncte Premiul I 

42. CATA ŞTEFANIA 4 95 puncte Premiul I 

43. HORVATH KRISZTINA 4 85 puncte Premiul II 

44. PORDEA TEODORA 4 85 puncte Premiul II 

45. BĂRCAŞ SOFIA 4 80 puncte Premiul III 

46. STRACA DUMITRU 4 80 puncte Premiul III 

47. IOVAN ALEXANDRA 4 80 puncte Premiul III 
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10. JURJ DARIUS 2 85 puncte Premiul II 

11. TAL OLIVIA 2 85 puncte Premiul II 

12. ROBOTIN SORANA 2 80 puncte Premiul III 

13. JULA ARIANA 2 75 puncte Premiul III 

14. DRINC DALIN 2 70 puncte Menţiune 

15. TRIF SEBASTIAN 2 70 puncte Menţiune 

16. BRISCAN DRAGOŞ 2 65 puncte Menţiune 

17. TOMA  ANDRADA  
CORNEA DENIS 

3 
3 

85 puncte 
80 puncte 

Premiul II 
Premiul III 

18. DAN EMANUELA 3 80 puncte Premiul III 

19. MORTAN CĂTĂLIN 3 80 puncte Premiul III 

20. MUREŞAN DENISA 3     70 puncte Menţiune 

21. ILE GEORGIANA 3 65 puncte Menţiune 

22. TRIPA RAREŞ 2 95 puncte Premiul I 

23. BONCHIŞ ANDREI 4 95 puncte Premiul I 

24. CATA ŞTEFANIA 4 70 puncte Menţiune 
 

Elevii  premiaţi la olimpiadele şcolare     An şcolar 2017/2018 CLS. IV –VIII 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa Numele și 
prenumele 

cadrului did. 
pregătitor 

Concursul Faza Rezultatul 

1 VANDICI PATRICIA V NEMEŞ MIHAELA „Lectura ca abilitate de 
viață” 

Faza 
județeană 

Menţiune 

2 POPA IULIA VII B CLOANDA FLORINA „Lectura ca abilitate de 
viață” 

Faza 
județeană 

Menţiune 

3 FOROGĂU TEODORA VII B CLOANDA FLORINA „Lectura ca abilitate de 
viață” 

Faza 
județeană 

Menţiune 

4 LUCUŢA LUCA RADU V NEMEŞ MIHAELA Lingvistică Faza 
județeană 

Premiul III 

5 TEREBENȚ ROXANA  VII B MANDA CRINA Olimpiada de matematică Faza 
județeană 

Menţiune 

6 LUCUŢA LUCA RADU V MANDA CRINA Olimpiada de matematică Faza 
județeană 

Menţiune 

7 TEREBENŢ ROXANA VII B BENEDEK IUDIT Olimpiada de fizica Faza 
județeană 

Premiul II 

8 POPA IULIA ŞI 
BARBURA ALEXANDRA 

VII B CORNEA 
FLORENTINA 

Olimpiada de cultura 
civică 

Faza 
județeană 

Menţiune 

9 BUHAŞ 
MARCUS 

VI BUHAS MONICA Olimpiada de lb. franceză Faza 
județeană 

Premiul II 

10 CIOBAN ADINA V BUHAS MONICA Olimpiada de religie 
neoprotestantă 

Faza 
județeană 

Premiul III 

11 BUHAS HADASA V BUHAS MONICA Olimpiada de religie 
neoprotestantă 

Faza 
județeană 

Menţiune 

12 POPA MARIA VI B CATA FLORIN Olimpiada sportului şcolar-
cros 

Faza 
județeană 

Menţiune 

13 EGHYED ROBERT IV B SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

14 ZAHAN DARIUS III A SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

15 SILAGHI ANTONIO DARIO III A SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

 
16 

ŞANDRA BOGDAN III A SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

 
17 

IGNAT RĂZVAN IV B SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

 
18 

MAŞCAŞ SEBASTIAN IV B SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

19 
 

PURZA DARIUS IV B SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

20 FRENŢ RĂZVAN IV B SFERLE IOAN Olimpiada sportului şcolar-
fotbal 

Faza 
județeană 

Menţiune 

21 TANASOV ANASTASIA IV A BONCHIŞ MARCELA Olimpiada de limba și lit. 
română 

Faza 
județeană 

Premiul III 

22 PORDEA TEODORA IV A BONCHIŞ MARCELA Olimpiada de limba și lit. 
română 

Faza 
județeană 

Premiul III 

23 FĂRCAŞ ANA VIII A HELE  RODICA Olimpiada de religie 
ortodoxă 

Faza 
județeană 

Menţiune 
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LISTA  NOMINALĂ CU PERSONALUL ANGAJAT AL UNITĂȚII    în anul școlar 2018/2019 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCȚIA 

1 NEMEŞ MIHAELA DIRECTOR 

2 RADA DANIELA DIR. ADJ. 

3 BAR CĂTĂLIN PROFESOR GEOGRAFIE 

4 BARBURA MIHAELA PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ 

5 BENEDEK IUDIT PROFESOR FIZICĂ/CHIMIE 

6 BOGDAN DORINA PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ 

7 BUHAŞ ELISABETA PROFESOR LIMBA FRANCEZĂ 

8 CÂNDEA ADRIANA PROFESOR ED. FIZICĂ ȘI SPORT 

9 CATA FLORIN PROFESOR ED. FIZICĂ ȘI SPORT 

10 CLOANDA IOANA PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

11 CORNEA FLORENTINA PROFESOR ISTORIE 

12 HALASZ LAVINIA PROFESOR BIOLOGIE 

13 HALAZS ROZALIA PROFESOR RELIGIE REFORMATĂ 

14 HELE RODICA PROFESOR RELIGIE ORTODOXĂ 

15 IȘTOC ALINA  PROFESOR MATEMATICĂ 

16 LUPOU BUTAȘ RAMONA PROFESOR ED. TEHNOLOGICĂ 

17 MANDA CRINA PROFESOR MATEMATICĂ/INFORMATICĂ 

18 PĂLCUŢIU MARIANA PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ 

19 PAPP ERIKA PROFESOR- BIOLOGIE-CIC 

20 SEBESTEN TEREZIA PROFESOR LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ 

21 SFERLE IOAN PROFESOR ED. FIZICĂ ȘI SPORT 

22 VIDICAN ROXANA PROFESOR MATEMATICĂ 

23 BACUS CORNELIA ÎNVĂȚĂTOARE 

24 BAR ADELA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

25 BĂRCAŞ LAURA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

26 BODIN CORINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

27 BONCHIŞ RODICA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

28 HALASZ TEREZ MONICA PROFESOR ÎNV. PRIMAR Secția Maghiară 

29 HERA ANTON ANCUŢA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

30 ILE CATIŢA PROFESOR ÎNV.PRIMAR 

31 IOVAN FLORINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

32 JIMON MARIOARA ÎNVĂȚĂTOARE 

33 JUNC DELIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

34 KOVACS CATRINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

35 KRAMMER TEREZIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR Secția Maghiară 

36 LICURICEANU CLAUDIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

37 MLENDEA DELIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

38 MONEA MANUELA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

39 PIRTEA LAURA MARIA INSTITUTOR ÎNV. PRIMAR 

40 POPA RALUCA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

41 TOMA ADINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

42 PANTIȘ DORINA CONTABIL  

43 SÎRB MARIA SECRETAR  

44 TRIPA DOMNICA SECRETAR 

45 COSTE MARIANA BIBLIOTECAR 

46 HORAPA ANA ÎNGRIJITOARE 

47 MAN MIHAELA ÎNGRIJITOARE 

48 PEIC VIORICA ÎNGRIJITOARE 

49 UNGUR MIRELA ÎNGRIJITOARE 

50 CIURBA CORNEL MUNCITOR 

51 CIURBA TRAIAN PORTAR 

52 HORA IONEL PORTAR 

53 LOLE TEODOR PORTAR 

54 NICOLAE NICOLAE VASILE PORTAR 

 




