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Misiune îndeplinită 
 

 
 

Oradea, 19 – 23 aprilie 2010! Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu“. O săptămână plină de emoŃii 
pentru mine în calitatea mea de elevă a acestei şcoli, dar mai ales în calitatea mea de reporter 
desemnat pentru a lua interviuri participanŃilor la activităŃile din programul acestei săptămâni. Mi se  
comunicase cu câteva zile înainte de către d-na dirigintă, profesor Adriana Matiu şi de către d-na 
profesoară Szatmari Dorina că, alături de colega mea Dora şi colegul meu Darius am fost desemnaŃi 
reporteri.  

Reporter! Mi s-a părut curioasă această alegere a noastră în ipostaza de reporter, dar am privit 
încrezătoare spunându-mi că, dacă am fost investită să fac aşa ceva, înseamnă că cineva crede în 
mine şi în capacitatea mea de a reuşi în acest rol deloc uşor pentru un copil de clasa a V-a. Astfel, 
vineri, am început să ne împărŃim între colegi activităŃile la care vom participa fiecare; duminică, 18 
aprilie am început să mă pregătesc, astfel încât să încerc să-mi iau rolul în serios; am căutat pe 
internet diferite interviuri, mi-am amintit ce anume am fost întrebată şi eu când mi s-au luat 
interviuri cu diferite prilejuri, mi-am făcut un ecuson, mi-am pregătit un scenariu şi am comunicat 
continuu pe mail cu d-na Szatmari care mi-a fost alături cu sfaturile dânsei; deci nu eram singura 
care mă pregăteam; şi doamna profesoară se pregătea pentru activitatea dânsei Ateliere de 
meşteşuguri, activitate care era prima în lista activităŃilor cu care avea să înceapă săptămâna de 
sărbătoare a şcolii.  

Aşadar, a sosit ziua de luni, 19 aprilie; în pauza mare s-a anunŃat la microfon deschiderea 
oficială a Zilelor Şcolii “Nicolae Bălcescu“; nu s-a putut realiza un mediu festiv, un careu, aşa cum 
era planificat, din cauza vremii de afară atât de urâtă. La ora 13 am mers în sala A 107 unde d-na 
Szatmari radia lumină în jur prin tot ceea ce făcea, în ciuda vremii de afară. Activitatea Ateliere de 
meşteşuguri organizată de către dânsa cuprindea pictură pe lemn, împletituri din sfoară, creaŃii 
artistice folosind sfoară, beŃe, capace, flori uscate, boabe, aduse de acasă de către elevi şi doamna 
profesoară; elevii erau împărŃiŃi pe grupe şi lucrau, sub explicaŃiile doamnei profesoare, cu mare 
pasiune. Le-am făcut câteva poze, apoi am luat două interviuri; eleva Barna Larisa din clasa a VIII-
a C, a declarat că cu această ocazie “elevii prezenŃi fac meşteşuguri pentru a menŃine tradiŃiile; de 
asemenea a mai spus că relaŃia dintre ei şi coordonatoarea activităŃii este foarte bună şi că acŃiunea 
se dovedeşte a fi una educativă”; eleva Alexandra Ioanovici din clasa a VIII-a C, a declarat că “face 
împletituri de sfori, că activitatea i se pare foarte interesantă“ şi că „Nicolae Bălcescu a fost mare 
revoluŃionar şi istoric român”, ca răspuns la întrebarea mea: Cine a fost Nicolae Bălcescu? 

Imagini de la activitatea Ateliere de meşteşuguri 
"Prin această activitate am dorit să dăm o pată de culoare activităŃilor dedicate Zilelor şcolii, 

folosind cât mai multe materiale naturale, dar şi să le insuflăm copiilor interesul pentru realizarea 
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creaŃiilor artizanale pe care le pot realiza şi singuri acasă", a declarat doamna profesoară Szatmari în 
presa locală, ziarul Crişana din 20 aprilie 2010. 

Deşi m-aş fi implicat şi eu în această activitate, totuşi m-am retras continuându-mi misiunea 
de reporter, cu promisiune în mine însămi că voi participa activ la o astfel de activitate cu o altă 
ocazie, când voi avea doar calitatea de elev. 

Am plecat la activitatea Karaoke, coordonată de doamna profesoară Zaha Alina. Aici am 
făcut poze şi am luat interviuri elevelor Călugăr Ştefana, Reikli Alexandra, Pentea Lăcrimioara, 
Heciu Iulia şi Todoran Ştefana, eleve în clasele V – VI, care au declarat că le place mult şi că se 
bucură că au participat la Karaoke. 

Imagini de la activitatea Karaoke 
 Mi-am continuat deplasarea către activitatea Evocare – Nicolae Bălcescu, activitate 
coordonată de către doamna FerenŃ Florica la clasele I – IV. Am făcut poze, iar eleva PetruŃ 
Mădălina din clasa a IV-a C mi-a declarat că “activitatea îi place foarte mult, iar Nicolae Bălcescu a 
fost un istoric, om politic, filosof, scriitor cu care ne mândrim, noi românii“ şi, aş completa, mai 
ales noi, elevii şcolii care-i poartă numele. 

  
Imagini de la activitatea Evocare – Nicolae Bălcescu 

 În cadrul zilei de luni s-a mai desfăşurat Concursul de istorie Nicolae Bălcescu – în conştiinŃa 
neamului românesc, concurs la care a fost delegat ca şi reporter colegul meu Darius Beleneşi. 
 Ziua de marŃi, 20 aprilie a debutat cu Concursul literar “Pe tărâmul minunat al cărŃilor” 
desfăşurat de clasele a III-a sub coordonarea doamnei învăŃătoare Igna. Am rămas impresionată de 
primirea făcută; doamna învăŃătoare, organizatoarea activităŃii, m-a primit călduros alături de 
participanŃi atrăgându-le atenŃia că au un musafir, musafirul fiind eu, micuŃa reporteră.  Copiii m-au 
emoŃionat, deoarece erau aşa de dulci. Le-am făcut poze şi le-am luat interviuri. Elevele Pavel Ana 
şi Chiorean Raluca din clasa a III-a D, au declarat că “le place foarte mult activitatea, că au mai 
participat şi în clasa a I-a şi de abia au aşteptat ziua de azi”. Una dintre fetiŃe mi-a dăruit un ecuson 
pentru a-mi aminti de momentul întâlnirii noastre din cadrul activităŃii; m-a impresionat gestul ei. 

    
Imagini de la activitatea Concursul literar “Pe tărâmul minunat al cărŃilor” 
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 Ziua de marŃi a continuat cu un concurs de Cultură generală coordonat de doamna Vancea 
Simona, apoi cu un meci între elevi şi reprezentanŃi ai PoliŃiei de proximitate “Fair play” arbitrat de 
domnul profesor Caraba Mircea. La aceste activităŃi au participat colegii mei reporteri. 

   
Imagini de la activitatea “Fair play” luate de pe ovidan.ro 

 Ziua de miercuri a început prin minunata apariŃie a Soarelui. Sunt convinsă că activităŃile 
noastre au făcut ca Soarele să-şi întoarcă faŃa spre noi, iar natura s-a trezit la viaŃă. Urmau alte 
activităŃi la care aveam să particip.  
 A început cu Concursul de desene, colaje “Şcoala copilăriei mele” organizat de clasele a I-a 
sub coordonarea doamnei Ciotea L, apoi cu Concursul de compuneri “Şcoala mea“ organizat de 
clasele a III-a E şi a IV-a E ; sunt activităŃi la care nu am reuşit să particip fizic din cauza orelor sau 
a suprapunerilor de activităŃi. Dar la următoarele două activităŃi am participat atât ca şi reporter, cât 
şi ca elev implicat.  
 În cadrul Sesiunii de comunicări a elevilor din clasele V – VIII, coordonat de doamna 
profesoară Gherman Adriana, temele prezentate au fost foarte diverse, de la prezentări în power 
point până la experimente chimice realizate de către elevi. Eu am participat activ prezentând în 
power point articolul Poluarea – trecut, prezent şi viitor, articol pe care-l publicasem cu ceva timp 
în urmă pe saitul proiectului educaŃional interjudeŃean, Cultură, CivilizaŃie, Comunitate. Îmi 
pregătisem cu mare atenŃie această prezentare duminică acasă; am ataşat în conŃinutul ei foarte 
multe imagini justificative care întăreau afirmaŃiile făcute în conŃinutul articolului; am făcut 
repetiŃii; dar ce să zic, am fost cuprinsă de emoŃiile unei noi provocări: să prezint public pentru 
prima dată ceva făcut de mine…M-am descurcat nesperat de bine având în vedere că eram cea mai 
mică dintre participanŃi; plecasem de la ceea ce-mi spusese mama, că emoŃiile nu-şi au sensul, că eu 
sunt puternică şi că viaŃa îmi va oferi multe astfel de confruntări cărora va trebui să le fac faŃă cu 
fruntea sus.  

   
Imagini de la activitatea Sesiunea de comunicări a elevilor din clasele V – VIII 

 A urmat activitatea Ateliere de creaŃie elevi – părinŃi la clasele I – IV, activitate la care am 
fost invitată să particip de către doamna Szatmari, care avea să-şi cunoască viitoarea clasă la care 
dânsa urmează să fie dirigintă, clasa a IV-a A; dânsa m-a prezentat elevilor şi părinŃilor participanŃi 
la activitate ca fiind elevă-reporter. Plutea încă de la început un aer de sărbătoare în clasă, creată de 
către doamna Szatmari şi de către doamna Vancea Simona. Am făcut poze, i-am ajutat şi eu pe 
copii, am luat interviuri.  

Elevul Laslău Răzvan din clasa a IV-a A a declarat că “pictează, că îmbrăŃişează activitatea şi 
că simte o mare afecŃiune pentru şcoala în care învaŃă“. Eleva Cotrău Iulia din aceeaşi clasă a 
declarat că “desenează şi că îi place foarte mult activitatea“. Elevul Mureşan Iustin în timp ce picta 
mi-a spus că “se bucură că participă, că îndrăgeşte mult şcoala în care învaŃă şi că i-ar place ca pe 
viitor să se organizeze o expediŃie.“ Astfel s-a încheiat ziua de miercuri cu zâmbetele copiilor şi 
părinŃilor participanŃi, cu bucuria că am participat şi eu, precum şi în chiotele copiilor care se 
dădeau pe un tobogan special amenajat în curtea mică a şcolii. 
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Imagini de la activitatea Ateliere de creaŃie elevi – părinŃi 

 Ziua de joi a avut pe ordinea de zi activităŃile “Şcoala noastră“, activitate care a cuprins 
recitări, compuneri, desene, afişe şi o activitate de concursuri sportive; din păcate nu am reuşit să 
ajung la aceste activităŃi. Am fost însă la alte două activităŃi: Cercul de lectură coordonat de către 
doamna dirigintă Matiu Adriana şi Ieri elev, azi părinte, activitate coordonată de doamna Szatmari 
Dorina. În cadrul Cercului de lectură au participat elevi din clasa a V-a C şi din clasele de-a VII-a; 
ni s-a prezentat o secvenŃă din filmul Romeo şi Julieta; d-na Matiu ne-a arătat o prezentare în power 
point cu privire la cele mai frumoase biblioteci din lume, iar eu şi colegul meu Ronaldo am citit un 
articol despre William Sheakespeare. I-am luat un interviu colegei mele, Diana CarŃiş care a 
declarat că “îi place activitatea şi că a ascultat cu atenŃie ce s-a spus despre carte“. Din păcate 
bateriile aparatului meu foto nu au mai făcut faŃă, iar persoana pe care am rugat-o să-mi de-a şi mie 
2-3 poze de la această activitate nu mi le-a trimis. În fine, important e că am participat şi că am aflat 
lucruri noi de care nu mai auzisem. 
 Dar cele mai impresionante momente pentru toŃi cei prezenŃi au fost în cadrul activităŃii Ieri 
elev, azi părinte, coordonată de doamna Szatmari Dorina, la care au participat foşti elevi ai şcolii, 
azi adulŃi. S-au relatat amintiri care au stârnit lacrimi in ochii celor prezenŃi. Am făcut o paralelă cu 
amintirile mele legate de terminarea clasei a IV-a; am fost emoŃionată; Am făcut poze şi am luat 
interviuri. Doamna profesoară Onofrei Anca, astăzi cadru didactic la şcoala noastră, a declarat că “a 
absolvit această şcoală în 1976, că este cuprinsă de emoŃie, mândrie, satisfacŃie, că îmbrăŃişează 
acŃiunea şi că şi-ar dori să-şi întâlnească foştii profesori“. Doamna Mihincău Anca mi-a spus că “a 
absolvit această şcoală în urmă cu 12 ani, că şcoala înseamnă pedagogie, iar profesorii dânsei au 
fost pedagogi“; făcând o paralelă între Şcoala Nicolae Bălcescu de ieri şi de azi, aceeaşi doamnă 
mi-a zis că generaŃia dânsei “a ştiut să-şi aprecieze profesorii“ şi mi-a dat sfatul ca şi noi, generaŃiile 
de azi, “să-i ascultăm pe profesori“. ParticipanŃii au primit diplome de participare înmânate de către 
domnul director Mocan Ioan. Am plecat spre casă trăind amintirile ciclului primar şi imaginându-mi 
cum va fi când voi fi adult şi când îmi voi aminti de anii  de şcoală de la “Nicolae Bălcescu“. Sper 
să mai existe astfel de activităŃi şi când voi fi eu adult, ca să pot să vin şi să spun ce am simŃit azi. 
Ceea ce pot spune e că noi, elevii, trebuie să profităm de aceşti ani frumoşi la care nu ne vom mai 
putea întoarce decât aşa, cu lacrimi în ochi, retrăind amintiri. 

   
Imagini de la activitatea Ieri elev, azi părinte 

 Astfel, activitate după activitate, nici nu ştiu cum a trecut timpul şi am ajuns şi la ziua de 
vineri, 23 aprilie, ultima zi din cadrul Zilelor Şcolii “Nicolae Bălcescu“, care a debutat cu două 
concursuri “Cangurul matematic” şi „Eurojunior”, la ciclul primar, precum şi cu concursul “Haiku 
noi“. 
 Dar momentul mult aşteptat de către toŃi participanŃii, elevi, profesori şi părinŃi, l-a constituit 
spectacolul artistic, coordonat de doamna profesoară Zaha Alina, în care elevi din clasele I – VIII 
şi-au putut exprima liber, sub soarele primăverii, în curtea mică a şcolii, diferitele talente: dansuri, 
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cântece, recitări, scene de teatru şi au primit premii pentru unele activităŃi desfăşurate în timpul 
săptămânii. A durat acest minunat spectacol timp de aproape două ore şi jumătate, el fiind încheiat 
cu cântece şi dansuri populare româneşti, care au arătat faptul că tradiŃia este la ea acasă în Şcoala 
Generală “Nicolae Bălcescu“. Am interpretat şi eu, alături de colegi de-ai mei, cântecul popular 
“Bate vânt de la Oradea”, fiind costumaŃi în haine populare specifice zonei. Am făcut poze în 
timpul spectacolului participanŃilor, dar am făcut poze şi cu colegii, cu doamna Szatmari, cu mama 
mea care a reuşit să ajungă să mă vadă şi care ne-a ajutat să ne îmbrăcăm şi să aranjăm la loc 
costumele la sfârşit, cu doamna fostă învăŃătoare Simona Mihalca. 
 

   

   

   
Imagini de la spectacolul artistic 

 
Întrebată fiind de mama mea ce simt acum, la sfârşitul acestor activităŃi, am răspuns: bucurie, 

satisfacŃie, încântare, oboseală, dar mi-am dat seama că cuvintele sunt puŃine pentru a exprima ceea 
ce simt: totul a fost minunat.  

Felicitări conducerii Şcolii Generale “Nicolae Bălcescu“, tuturor cadrelor didactice şi tuturor 
participanŃilor pentru organizarea şi implicarea în desfăşurarea acestor activităŃi din cadrul zilelor 
şcolii; chiar dacă vremea nu a Ńinut toată săptămâna cu noi, prin tot ceea ce am realizat am făcut 
multă lumină în jurul nostru, ne-am înnobilat. 
 Făcând un raport al activităŃilor Zilelor Şcolii “Nicolae Bălcescu“ consider că mi-am dus la 
bun sfârşit misiunea de elev-reporter. Voi aşeza această descriere în portofoliul meu personal, 
pentru ca o dată cu trecerea timpului să-mi amintesc cu drag de acest rol important, plin de 
responsabilitate pe care l-am tratat cu foarte multă seriozitate la numai 11 ani.  

 
 

Ioana DziŃac,  
24.04.2010 
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