
Asul elevilor- nr.62, decembrie 2020- ianuarie 2021 1



Asul elevilor= ISSN 2285- 9829
          ISSN-L 2285-9829

2





Lucrările Adunării au fost deschise de Gheorghe Pop de Băseşti, iar Vasile Goldiş a 
citit Rezoluţia Unirii: “Adunarea naţională a tuturor românilor  din Transilvania, Banat 
şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţii la Alba-Iulia în ziua de 
18 noiembrie/ 1decembrie 1918 decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor  
locuite de dânşii  cu România”. La Adunarea de la Alba-Iulia, Vasile Goldiş sublinia: 
“Civilizaţia care ne-a eliberat pretinde de la noi respectul pentru dânsa şi ne obligă să 
aducem în noul nostru stat orice privilegiu  şi să statornicim ca fundament al acestui 
stat munca şi răsplata ei intregală. Să jurăm credinţă de aici înainte numai naţiunii 
române, dar tot atunci să jurăm credinţă civilizaţiei umane. Câtă vreme vom păstra 
aceste credinţe neamul nostru va trăi, se va întări şi fericiţi vor fi urmaşii noştri până la 
sfârşitul veacurilor”.

Unirea a fost o încununare a aspiraţiilor de veacuri ale poporului nostru pentru 
eliberarea naţională, rezultat al luptei duse de armatele române, elita politică a vremii, în 
cadrul cărora rolul hotărâtor l-au avut masele populare. 

Cu prilejul încoronării lui Ferdinand, ca rege al României Mari la Alba-Iulia în 
1922, locul unde s-a realizat dezideratul major al românilor, acesta sublinia: “Punând pe 
capul meu, într-această străveche cetate a Daciei romane, coroana de la Plevna, pe care 
noi şi glorioase lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie 
memoriei celor care, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca 
şi jertfa lor, au asigurat unitatea naţională şi salut cu dragoste pe cei care au 
proclamat-o într-un glas şi o simţire de la Tisa până la Nistru şi până la Mare.  

Pentru răsplata trudelor trecutului, rog Cerul ca poporul nostru să culeagă în pace 
roadele lor binecuvântate şi să propăşească în linişte, frăţie şi muncă harnică”.
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Prof. Hotea Vasilica Cornelia

Mărăști, Mărăşeşti, Oituz sunt câmpuri de 
luptă  unde  soldaţii români şi-au lasat 
sufletele să urce la cer, unde-l puteau privi  
pe Dumnezeu  şi-i  puteau cere să dea 
poruncă  să se înfăptuiască  România   
Mare .



Asul elevilor- nr.62, decembrie 
2020- ianuarie 2021 6

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DE LA ALBA – IULIA

”Spune-mi, Nando, îți dai seama că ai devenit un om 
mare? Realizezi pe deplin în imaginația ta ce 
reprezinți în istoria acestui popor? Tu, care o viață 
întreagă ai fost modest, ai fost un om care te-ai 
îndoit de tine, cuprinzi cu mintea ta toată 
semnificația de a întrupa visul secular al unui neam 
de 18 milioane de locuitori?”

Regina Maria, decembrie 1918

”Grele au fost timpurile, mare au fost jertfele, dar 
strălucită este răsplata. Și astăzi pot spune, cu 
fruntea senină față de Dumnezeu și față de poporul 
meu că am conștiința curată.”

Ferdinand I, Regele României Mari
https://www.ferratum.ro/13-ani-fara-ghinion-
ferdinand-i-intregitorul-regele-tuturor-romanilor 





Iubim portul romanesc!

Modele de ii și bundițe tradiționale românești realizate de elevii 
clasei I, coordonați de profesor Păsălău Ana-Maria

Butnariu Amalia-Maria Peiu Andrei 

Sava Ioan Eduard



Bucuria Marii  Uniri 

Peiu Andrei 

Butnariu Amalia Maria
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Eliza Aanei, clasa a V-a,
prof. Miron Paraschiva

Romania, țara mea frumoasă,
Țara în care eu m-am născut,
Țara în care eu am crescut,

Pana la 12 ani și voi crește mai departe.
Am văzut ale ei frumuseți,

Munți, păduri, mare și râuri,
Oameni frumoși, primitori și demni.

Multe putem schimba în ea,
Dar mândri să fim mereu
De acest boț de pământ,

Pe care ni l-a dat Dumnezeu!
Mândri că suntem români!
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DRAGĂ MOȘ CRĂCIUN,

Peste câteva zile este Crăciunul. De Crăciun, nu-mi doresc bunuri 
materiale. Îmi doresc sănătate, iubire, bucurie. Să pot să-mi revăd 
persoanele dragi și să fie totul bine.

Fulgii de zăpadă să cadă ușor, iar, în loc de verdeață, să fie zahărul 
alb ca zăpada.Țurțurii să formeze un lin decor.

Cu drag,
Maria Irimia, clasa a V-a

Prof. Miron Paraschiva

 Dragă Moș Crăciun
Eliza Aanei, clasa a V-a
prof. Miron Paraschiva

Eu de Crăciun aș vrea să ningă, să fie zăpadă, ca să ne putem da 
cu sania și să ne distram în famile. Acum cu pandemia avem mai mult 
timp să stăm cu familia. În rest, nu mai vreau decât sănătate și să 
mă distrez împreună cu familia mea. 
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Mihai Mosor, clasa a V-a
prof. Miron Paraschiva

             Cher Père Noël,

 Je pense que tu te souviens de moi, Diaconu Anastasia de la 5e 
année. Je sais que ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit parce que 
je ne savais pas ce que je pouvais te dire. Je ne demande rien cette 
année. Je veux que tu me donnes ce que tu penses que je mérite. En 
fait, je veux juste la santé, sinon ... tu me donnes ce que tu en penses. 
Merci d'avoir lu ma lettre!

Anastasia Diaconu,
prof. Marinela Anton
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Mici, dar harnici!

Serbarea nașterii marelui poet național- Mihai Eminescu- 15 
ianuarie

“... Trece lebăda pe ape
 Între trestii să se culce. ..”

„Chipul lui Eminescu” 



Era o zi de marți, 10 martie. Anul 2020. Anul care va rămâne în istoria învățământului ca cel în 
care am fost toți, profesori și elevi, forțați să ne adaptăm cât mai repede la școala online. În acea zi, 
noi profesorii credeam că va urma o perioadă de maxim două săptămâni, în care vom preda la 
distanță. Urma o perioadă de consolidare a cunoștințelor. Credeam că ne vom întoarce în școli 
după o perioadă scurtă..., însă acea perioada s-a dovedit inimaginabil de lungă. După o lună, ne-am 
pus întrebări despre modul în care se va încheia anul școlar, dacă nu se va “îngheța” anul școlar, 
ciudat spus în prag de vară. După încheierea mediilor, a urmat o perioadă de acalmie, de reducere 
a cazurilor raportate. În sfârșit, ne-am zis, poate a trecut pacostea... 

Vara a fost prea relaxată. După atâta stres, închiși în case, era normal ca oamenii să se 
destindă, să se plimbe. Vi s-a părut cumva ceva exagerat? Din punct de vedere psihologic, a părut 
ca un fel de refulare. Este normal, ca, după ce ești închis într-o cușcă, să profiți cât mai mult de 
libertate. Totuși, unii au înțeles greșit această libertate. Care este limita fină între exagerare și prea 
multă libertate? Nu știm, nu ne putem da seama. Depinde cum privim libertatea și ce înseamnă 
exagerare a sentimentului de libertate. 

În mare, acestea au fost efectele acestei perioade, însă care au fost cauzele? S-au vehiculat 
atâtea păreri, conspirații... A fost vina noastră, a tuturor, că ne-am văzut deasupra naturii, că ne-am 
simțit Dumnezei, că ne-am jucat cu creația... Deci a fost un fel de pedeapsă divină... Nu știu cât de 
credibilă e această teză, deoarece, din punct de vedere creștin, Dumnezeu nu pedepsește. În plus, 
nu toți oamenii și-au bătut joc de natură, de creație. 

În septembrie 2020, elevii au revenit la școală cu entuziasm, profesorii cu teamă sau cu 
încredere că totuși va fi bine. Pentru elevi, a fost ca o revedere cu colegii și cu profesorii, un 
entuziast început de an școlar. Nu a fost o dorință de a învăța mai mult, pentru majoritatea elevilor, 
sau de a-și modifica în bine comportamentul. Înrăirea societății s-a reflectat parcă tot mai mult în 
venele copiilor noștri și n-ar trebui să dăm vina neapărat pe aceștia. Sunt doar niște biete suflete 
rătăcite, care se agață de sfaturile celor mari... Adulții, părinți și profesori, debusolați deopotrivă, 
încearcă să-i sfătuiască cum e bine. Efortul părinților de a ține pe linia de plutire familia ... Efortul 
profesorilor de face față, mai mult ca oricând, unei dorințe de a căuta soluții de lecții atractive, de a 
răspunde de dimineața până seara mesajelor elevilor, de a corecta aproape infernal temele pozate, 
de a sta cu ochii atâtea ore în fața ecranelor albastre, nocive, pentru a răspunde tuturor cerințelor 
școlii... Efortul elevilor? Puțini elevi, putem constata, fac efortul de a se conforma la timp cerințelor 
diferitelor discipline. Unora nici nu le pasă, fiind absenți total de la lecții (cum se întâmplă uneori în 
clasă cu aceiași elevi, din păcate). Cine e vinovat? Ei cred că nu vor primi absențe, note pentru 
această perioadă, ca anul trecut. S-a făcut o mare greșeală anul precedent, când nu s-au pus 
absențe. Sistemul nostru depinde de acest proces de predare-învățare-evaluare, adică orice 
cunoștințe învățate trebuie să fie și evaluate. Propunerea de anul trecut privind absențele, pentru 
perioada online, a viciat notarea, deoarece nu puteai evalua decât o mică parte a elevilor care au 
participat la online. Dragi elevi, vă încurajăm să fiți prezenți la orele online. Dacă aveți camere, 
deschideți-le, precum că dorim să vă vedem pe ecran în locul bulinelor colorate după care vă 
ascundeți… Aveți ocazia să vă revedeți colegii și profesorii, măcar…online ! 



Mădălina Pascariu

Absolventă a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” Tg. Neamţ, șefă de promoție în 2011, 
elevă la Colegiul Național “Ștefan cel Mare”, specializarea matematică-informatică, în 
2015, Mădălina a urmat cursurile Facultății de Balneo-Fiziokinetoterapie şi recuperare 
medicală la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, din București. A 
continuat studiile cu masterul în Recuperare Reeducare Motrică și Somato Funcţională, 
din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, absolvind în 
2020. De asemenea, Mădălina a studiat la Alma Mater Studiorum - Universitatea din 
Bologna, Italia, finalizând în 2020. În prezent, Mădălina locuiește în București.

Ne bucurăm să aflăm că Mădălina și-a urmat visul de a îmbina sportul cu învățarea 
asiduă, de a fi cea mai bună în ceea ce s-a specializat. Mădălina a fost, este și va fi o 
persoană deosebită, de nota 10, cu care ne mândrim.

Text: Prof. Aramă-Păsălău Carmen
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Săniușul este un sport de iarnă, cu obiectul principal sania.

Acesta este un sport 
foarte iubit de cei mici și 
cei mari.

Sania se numește obiectul  cu tracț iune umană,  animală sau 
autopropulsat, care are două tălpi de lemn sau de metal, cu ajutorul cărora se 

se deplasează pe zăpadă sau 
pe gheață.

Patinajul artistic
Corina Păsălău, clasa a VIII-a

Patinajul artistic este un sport de iarnă, care constă în executareade elemente 
specifice precum sărituri, piruete pe o suparafață de gheață. 

Patinele sunt cele mai importante obiecte în acest sport. Lama acestora are o 
canelură pe partea de jos, ce crează două muchii distincte. 

Patinatorii practică acest sport și concureazăla diferite niveluri, național și 
internațional. Competițiile majore se încheie cu gale de demonstrație. Costumul 
participanților este simplu și confortabil. Acest sport este frumos și grațios.



Eduard Aanei, clasa a VIII-a

Snowboarding este o activitate recreativă și competitivă, care implică 
coborârea unei pante acoperite cu zăpadă, în timp ce stai pe un snowboard 
atașat de picioarele sportivului. Este sport inclus între sporturile olimpice de 
iarnă și cele paralimpice. 

Dezvoltarea snowboardingului a fost inspirată de patinaj, săniuș, surfing și 
ski. A fost dezvoltat ca sport în SUA, în anii 1960, a devenit sport olimpic de 
iarnă la Nagano în 1998, și sport paralimpic de iarnă la Sochi, în 2014. 
Începând cu 2015, popularitatea (măsurată în vânzările de echipamente) în 
SUA, care atinsese vârful în 2007, a ajuns în declin. 

Snowboardingul modern a început în 1965, când Sherman Poppen, un 
inginer din Muskegon, Michigan, a inventat o jucărie pentru fiicele sale prin 
prinderea a două schiuri și atașarea unei frânghii la un capăt, astfel încât să 
aibă control, în timp ce stăteau pe placă și alunecau pe pârtie.

Supranumit “snurfer” (o combinație între snow și surfer) de către soția sa 
Nancy, jucăria s-a dovedit atât de populară printre prietenii fiicelor sale, încât 
Poppen a oferit licența ideii sale unui producător, Brunswick Corporation, care 
a vândut apoi în jur de un milion de snurfere în următorul deceniu. Numai în 
1966 au fost vândute peste jumătate de milion de snurfere. Versiunile 
ulterioare ale snurferului erau scânduri plate de lemn cu vârful îndoit în sus, 
cu o coardă conectată, pentru menținerea controlului plăcii. Modelele 
ulterioare au fost mai apropiate de snowboardul modern, alcătuit din diferite 
componente.

În februarie 1968, Poppen a organizat prima competiție de snowboarding, 
într-o stațiune de schi din Michigan, care a atras o mulțime de entuziaști din 
toată țara. Unul dintre acești pionieri timpurii a fost Thomas Sims, un devotat 
al skateboardului, un sport apărut în anii ‘50, când copiii atașat roțile de plăci, 
pe care le conduceau schimbând centrul de greutate. Pe când era elev în clasa 
a VIII-a, la Haddonfield, New Jersey, în anii ‘60, Sims a realizat un snowboard 
în atelierul școlii, lipind o carpetă la un capăt unei plăci de lemn și atașând o 
folie de aluminiu la capătul celălalt. A produs snowboarduri comerciale la 
mijlocul anilor ‘70. Articole despre invenția sa în reviste precum Newsweek au 
ajutat la promovarea noului sport.

De la înființarea snowboardingului ca sport de iarnă consacrat, s-au 
dezvoltat diverse stiluri, fiecare cu echipament și tehnici diferite. Cele mai 
comune stiluri de astăzi sunt: freeride, freestyle și freecarve/ race. Aceste 
stiluri sunt folosite atât pentru snowbording recreativ, cât și profesional. Deși 
fiecare stil este unic, există o suprapunere între ele.

https://en.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
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By Anastasia Diaconu, class 5
Teacher Aramă-Păsălău Carmen

My favorite Christmas is simple; with family and friends. Two years ago it 
was a special Christmas, I went to sing with my mom, my older sister, my cousin 
who is now in college with me. Before Christmas, I was shopping with my family 
at night. It was a wonderful day!

By Mihaela Buhnă, class 8
Christmas is a very beautiful holiday. The atmosphere is very soothing and 

unique. The moment when we have to make the Christmas tree is my favorite. Ah... 
and there is something else! Santa Clauss!!! All the children around the world are 
waiting for Santa, right?

by Eliza Aanei, class 5
   I don't have a favorite Christmas, I liked 

them all, they were special, in their own way. 
For example, this year we will stay at home and 
we will not go with carols. 

2 years ago the snow was very big and we 
played and had fun.

3 years ago we went sledding and skating.
All Christmas days were beautiful, as long as 

we had fun with the family.
           MERRY CHRISTMAS!!!!
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By Leonard Barbu, class 8

I like Christmas, because it is a very important holiday, where there are children 
caroling people, the beautiful Christmas tree and the fluffy snow.

By Eduard Aanei, class 8
Whether it's from family, friends or Santa, everyone loves receiving presents. It's 
part of the Christmas tradition and it is one of the main reasons why I believe 
everyone loves Christmas. It's not just receiving them, but giving them as well 
that makes present giving such a tradition.

By Casiana Boboc, class 8
I love Christmas because this season all the 
families are together. In the air there's a 
feeling of well-being. And the warmth that 
each of us feels during this period cannot 
be described in words.
Merry Christmas to all!!!! 

By Matei Dan, class 8
I LIKE IT WHEN CHRISTMAS COMES BECAUSE IT'S SNOWING, SANTA IS 

COMING, ALL THE HAPPY CHILDREN GO CAROLING AND SLEDDING. THAT'S ABOUT 
THE MAGIC OF CHRISTMAS.

Anastasia Diaconu, class 5
My Christmas house is beautiful! Neither 

loaded nor  s imple:  the Chr istmas t ree,  the 
Christmas tradition that all Christians respect and 
adore, a light bulb that turns and the lights are very 
beautiful and tender, a decoration that I put on 
every year and the socks that I wear l 've put on the 
fireplace which gives light. A tradition that is superb 
is: in front of the hot fireplace, hot chocolate and 
the whole family, waiting for the birth of Jesus 
Christ.
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“We created Duolingo ABC to tackle the global problem of illiteracy,” Duolingo founder and 
CEO Luis von Ahn said. “Teaching people how to read and write can change lives. By taking 
everything we know about how people learn languages, and how to keep learners motivated with 
gamification, we believe we can make a dent in global literacy rates.”

 Teachers can create a Duolingo account on the website https://www.duolingo.com/. In the 
settings of the account, you may write your user name, your email address. You may also add 
sound effects, motivation messages, speaking and listening exercises, by clicking on these options. 
You may choose a profile photo. It is very important to choose your mother tongue and of course 
the language you want to learn, in this case, English. Like any other accounts, the password is very 
important, it should be one that is not used for another accounts, especially email accounts. The 
account has sections for notifications, the training program you choose (Elementary, Easy, Normal, 
Serious and Intense), after you decide what pace of learning is better for you. The progress of your 
learning is sent after every lesson. In the confidentiality section, you may have your profile public, 
that is to permit others to see your profile and follow you progress, you may also follow other 
people progress and see rankings. You may activate the discussion forum and even personalised 
ads. 

In the first learning section, you have Elementary words 1 and 2, Expressions, Food, Animals, 
Plurals, Possessives,  Object pronouns. In section 2, you find Clothes, Verbs in the present 1, 
Colours, Questions, Conjunctions, Prepositions, Dates and Time, Family. Section 3 has exercises 
related to Jobs, Adjectives 1, Verbs in the present 2, Adverbs, Places, Objects, People, Travels, 
Determiners, Numbers, Verbs in the present 3, Education. In the section 4, you find Verbs in the 
past tense 1, Verbs in the infinitive 1, Verbs in the past 2, Objects, Adjectives, Present Perfect, 
Infinitive 2, Relative pronouns, Past Perfect, Reflexive pronouns, Nature. Section 5 and the last one 
has exercises about Verbs in the gerund, Sports, Art, Communication, Medical, Verbs in the future, 
Politics,  Future Continuous, Science, Future in the past, Business, Modals, Events, Conditionals, 
Attributes. 

https://schools.duolingo.com/ is the platform for creating classes, adding students, following 
easily the progress of each student. By clicking the button Create a class, you choose the name of 
the class, the mother tongue and the language they want to learn and then click on Continue 
button. You can share your class link on Remind or Google Classroom, and of course create 
accounts for the students. If you don’t create accounts for the students, they may enter your class 
by writing the class code and a name. After you click on the class created, you can invite students, 
as I’ve already said before. In the homework section, you can click on Create a homework, by 
collecting points or by giving the students the chance to finish a level. In the curriculum section, 
you can view all the contents in the levels. In the class activities section, you may use in groups 
Duolingo. In the settings of the class, you may find the .pdf document to download, with 
instructions of using Duolingo for your class on the computer or on mobile devices. 
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