
ASUL
E L E V I L O R

REVISTA ELEVILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ”, TG. NEAMȚ

ANUL XXIV- NR.66- IANUARIE-FEBRUARIE 2023

ISSN-L 2285-9829



2

Cuprins

Serbarea fulgilor de nea decembrie 2022 ... pag.3
Sfântul Ioan Botezătorul ( prof. înv.primar Croitoriu Cezara) ... pag.4
15 ianuarie- Ziua Culturii Naționale ... pag.6
24 ianuarie Hora Unirii la Grădi (prof.înv.preșcolar Prună Luciana) ... pag.7
Hora Unirii la școală ... pag.8
15 februarie- Ziua Națională a Lecturii ... pag. 10
Sănătatea pe primul loc! (prof.înv.primar Păsălău Ana-Maria) ... pag.11
Vernisajul expoziției de pictură a domnului prof. Munteanu Ioan ... pag.12
Ciprian Porumbescu (prof. Toma Elena-Brădița) ... pag.14
Absolvenți cu care ne mândrim (Roșu Adrian Constantin)  ... pag.16
Suplimentul Speak! în limba engleză  ... pag.17

Site-uri: http://scoalahumulesti.ro/, http://scoalahumulesti.freewb.ro/ 
Blog: http://scoalahumulesti.blogspot.com/, 

https://scoalahumulesti.blogspot.com/p/revista-asul-elevilor.html
Site-ul concursului “În satul lui Nică…”: http://carmenaramap.wix.com/insatulluinica

E-mail redactor: carmen.arama.p@gmail.com 
e-mail: scoalahumulesti@yahoo.com   

 

IS
SN

-L
 2

28
5-

98
29

Redactor-șef: prof. Aramã- Pãsãlãu Carmen 
Tehnoredactare, prof. corector, grafică color: Aramã- Pãsãlãu Carmen
Elevi: Krausz Lucreția, Niță Maria, Leț Anna-Maria (clasa a V-a), Oglinzanu Alexandru (clasa a VI-a),
Aanei Eliza, Apetrei Evelina, Diaconu Anastasia, Irimia Maria, Mosor Mihai (clasa a VII-a), Bocăneț
Nicoleta, Mosor Anastasia, Loghin Alexandru, Ilieș Răzvan (clasa a VIII-a).
Mulțumim și pe aceastã cale cadrelor didactice care ne-au sprijinit la realizarea acestui numãr al
revistei noastre: prof. director Roșu Constantin, prof. înv. primar Croitoriu Cezara, prof. înv.primar
Păsălău Ana-Maria, prof.înv.primar Cosma Andreea, prof.înv.preșcolar Prună Luciana, prof. Toma
Elena-Brădița, prof. Hotea Vasilica,

 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023



3

Serbarea fulgilor de nea decembrie 2022

Coord. PIPP Păsălău Ana-Maria
Prof.Frențescu Alexandra

PIPP Cosma Andreea
Prof. Aramă-Păsălău Carmen 
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Sfântul Ioan Botezătorul

      Sf. Ioan Botezătorul este considerat în Biserica Ortodoxă cel mai mare dintre sfinți, după Fecioara
Maria. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos îl numește „cel mai mare dintre cei născuți din femei”. 
 Iconografia ortodoxă îl reprezintă în icoana numită Deisis, rugându-se împreună cu Maica Domnului, ca
mijlocitori pentru iertarea păcatelor oamenilor. În calendarul ortodox are mai multe zile de pomenire: 24
iunie - Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, 7 ianuarie - Soborul Sf.Ioan Botezătorul, 29 august - Tăierea capului
Sf. Ioan Botezătorul - zi de post și rugăciune.
         Anual, la data de 24 iunie, se celebrează în lumea creștină nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o mare
excepție făcută acestuia, întrucât sfinții și martirii sunt comemorați în ziua morții lor, ca zi a nașterii  în
Împărăția Cerurilor.
         Sf. Ioan Botezătorul s-a născut în Palestina, din părinții Zaharia și Elisabeta, care erau atunci înaintați
în vârstă și nu aveau copii. Un înger i-a vestit preotului Zaharia că va avea un fiu care trebuia să se
numească Ioan. Lui Zaharia nu-i vine să creadă, iar îngerul îl pedepsește făcându-l mut, până în ziua în care
urmau să se adeverească acestea. Sfinții Părinți socotesc nașterea Înaintemergătorului ca "minunea ce
merge înaintea Minunii" .
         Când, după nașterea Domnului Iisus, regele Irod cel Mare a poruncit uciderea pruncilor de până la doi
ani, Sf. Elisabeta și pruncul ei s-au refugiat, potrivit Protoevangheliei lui Iacov (cap. XXII-XXIII), pe
dealurile din jurul Ierusalimului. Urmăriți cu insistență de soldați, întrucât se știa despre nașterea
miraculoasă a lui Ioan, Elisabeta s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o apere, iar pământul s-a deschis și i-a
adăpostit, mamă și prunc, până la trecerea primejdiei. Zaharia a fost însă ucis, chiar în Templul din
Ierusalim, de către ostașii trimiși de Irod.
       Sfântul Ioan Botezătorul a dus o viață de renunțare, era îmbrăcat cu haine din păr de cămilă, mânca
miere de albine și lăcuste și se ruga mereu. A fost un exemplu pentru primii asceți ai creștinismului și
pentru monahism.
       Aproximativ în anul 29 d.Hr., în vremea domniei împăratului Tiberiu (14-37 d.Hr.), Ioan s-a dus, la
porunca lui Dumnezeu, în regiunea Iordanului și și-a început propovăduirea, chemând oamenii la pocăință

Prof.înv.primar Croitoriu Cezara 
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și vestind apropiata venire a lui Mesia. Pe cei care veneau la el în număr din ce în ce mai mare, atrași de
viața sa sfântă și de puterea cuvintelor sale, îi boteza prin afundarea în apa Iordanului, în semn de curățire a
păcatelor și de lepădare de ele și spre a-i pregăti pentru venirea lui Mesia, Mântuitorul.
      Evangheliile relatează cum Ioan Botezătorul îl botează și pe Iisus, care vine la el pentru a împlini planul
lui Dumnezeu, moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Iisus ca un porumbel, acesta fiind
recunoscut ca Fiu bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus ca fiind mielul
lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, care era înaintea Lui, pe care l-a făcut cunoscut, și care va boteza cu
Duh Sfânt, relatează evanghelia lui Ioan.
        În Evanghelia lui Matei, Iisus afirmă că Ioan Botezătorul nu este nici o trestie clătinată de vânt, nici un
om îmbrăcat în haine moi, indicând astfel caracterul neclintit și auster al Înaintemergătorului.
     În predicile sale l-a criticat, în mod repetat, pe regele Irod Antipa pentru faptul că s-a căsătorit cu
Irodiada, fosta soție a fratelui sau vitreg, Filip. Aceste critici i-au atras întemnițarea, apoi moartea.
       După moartea acestuia, ucenicii Sfântului Ioan i-au luat trupul și l-au îngropat în Sevastia, dându-i apoi
de știre și lui Iisus. Moaștele sale au fost regăsite mult mai târziu, în chip miraculos, iar acum fragmente din
acestea se găsesc în mai multe locuri din lume.
     Sfântul Ioan Înaintemergătorul este pentru toți creștinii cel mai mare dintre prooroci, întruchipare a
vieții duhovnicești. Viața lui este ea însăși un model pentru toți creștinii: trăitor în nevoință și în rugăciune,
grăitor și apărător al dreptății, al fidelității în căsătorie, al milei față de săraci, propovăduind ascultarea față
de Legea lui Dumnezeu și curățirea de orice păcate.
     Întruchipare a smereniei, curăției, iubitor și propovăduitor al pocăinței, „înger în trup”, el este considerat
în mod deosebit drept arhetipul vieții monahale.

Sitologie :
https://ro.orthodoxwiki.org/
https://doxologia.ro/
https://ro.wikipedia.org/
https://www.crestinortodox.ro/
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15 ianuarie- Ziua Culturii Naționale

Pe 16.01.2023, elevii clasei a III-a, coordonați de prof. înv. primar Păsălău Ana-Maria au serbat Ziua Culturii
Naționale și implicit ziua marelui poet național Mihai Eminescu.
În cadrul acestei activități aceștia au asistat la o parte de prezentare teoretică, urmată apoi de o parte aplicativă, în
care s-au recitat poezii, s-au interpretat cântece, s-au rezolvat jocuri de puzzle și s-a realizat o expoziție cu
lucrările elevilor și una cu volume de poezii ale marelui scriitor.
La această activitate au participat și elevele Apetrei Evelina și Irimia Maria, din clasa a VII-a, care au recitat
copiilor, la alegere, poezii din volumele expuse, fapt ce a asigurat un climat liniștit și relaxant în care cei mici și-
au putut îndeplini sarcinile.
Mulțumim doamnei bibliotecare Cojocariu Celina pentru sprijinul acordat în  realizarea acestei frumoase
activități!

Prof.înv.primar Păsălău Ana-Maria

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083558282990ia 
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24 ianuarie- Hora Unirii la Grădi

prof.înv.preșcolar Prună Luciana

grupa cu program normal
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24 ianuarie- Hora Unirii la școală

24 Ianuarie este data Micii Uniri sau a Unirii Principatelor Române înfăptuite

de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Astăzi, 20 ianuarie, elevii școlii noastre au serbat în avans această zi

importantă, fiind coordonați atent de către cadrele didactice.

Felicitări tuturor celor ce s-au implicat!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083558282990ia 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023
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24 ianuarie- Hora Unirii la școală

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083558282990ia 
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15 februarie- Ziua națională a lecturii

Coord. prof. înv.primar Croitoriu Cezara 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083558282990ia 
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Prof. înv.primar Păsălău Ana-Maria

Sănătatea pe primul loc!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083558282990ia 
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      "Dacă ar fi să regret că nu am venit mai devreme pe lume, aș face-o doar pentru că nu
am apucat să-i cunosc pe cei doi români în care Dumnezeu a turnat har din belșug: autorul
<<Luceafărului>>, Eminescu, și pe cel al <<Baladei pentru vioară>>, Porumbescu", a spus
Mihail Sadoveanu ascultând minunata balada a lui Ciprian Porumbescu.
      Marele violonist și compozitor al secolului XIX, Ciprian Porumbescu, a trăit între 1853
și 1883. Oamenii îl cunosc exclusiv pe Porumbescu drept muzicianul care a compus "Crai
Nou", “Pe-al nostru steag e scris Unire”, “Trei Culori”, faimoasele hore: “Hora de la
Stupca", "Hora Brașovului" sau "Hora Prahovei". Este drept că opera sa însumează un
număr impresionant de peste 200 de piese, însă puțini știu că tânărul a cules piese de
folclor, a scris poezii, a scris articole pentru diverse publicații ale vremii. Astăzi, creația lui
a fost parțial uitată. “Trei culori” sună comunist și suprasaturat. Hymni i Flamurit, imnul
național al Albaniei, seamană izbitor cu “Pe-al nostru steag e scris Unire”... Faimoasa lui
baladă nu poate fi însă uitată. Compusă în 1880, in 7 zile, balada care a stârnit admirația
unei lumi întregi pentru muzica romanească, Balada pentru vioară și orchestră OP. 29, este
autentic romanească, este pură, sinceră, te răscolește, îți umblă prin trecut, te răvăsește, îți
pătrunde în urechi, în sânge, te poartă prin trecut și îți intră în inimă. Cu o viață scurtă, dar
plină de exenimente intense, Ciprian Porumbescu rămâne unul dintre cei mai mari
compozitori pe care i-a avut România. Chiar dacă viața lui a fost de doar 29 de ani și a avut
un sfârșit trist și destul de controversat, ar trebui să-i arătăm respectul marelui artist
ascultându-i opera și vizitând locurile care amintesc de el. Peste ani a rămas, mărturie a
trăirilor lui Ciprian Porumbescu, căsuța din Stupca (azi Ciprian Porumbescu) și muzeul cu
același nume situat chiar în fața cimitirului în care acesta își doarme somnul de veci.
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Prof. Toma Elena-Brădița 

Ciprian Porumbescu - o viață plină
de căutări, bucurii și neîmpliniri,

curmată mult prea devreme

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023



15

Prof. Toma Elena-Brădița 

Ciprian Porumbescu – o viață plină
de căutări, bucurii și neîmpliniri,

curmată mult prea devreme

 Ciprian Porumbescu: „Să nu lăsați muzica mea să moară!”

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023
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Absolvenți cu care ne mândrim
Adrian Constantin Roșu

     Absolvent al Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” Tg. Neamţ, în 2014, elev al Colegiului
Național “Ștefan cel Mare” Tg.Neamț, profil real, specializarea matematică-informatică,
promoția 2018, Adrian a absolvit în 2021 cursurile Facultății de Informatică în limba
engleză la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. În timpul liceului, în perioada
februarie- martie 2017 a fost Project Member la Joomla, Nottingham, UK (key skills for
web developers). În perioada noiembrie 2018- februarie 2019, a fost voluntar la ASII
(Asociația Studenților Informaticieni Iași). 
   În prezent, Adrian este graphic designer la Web Design and Graphic Designer
(Design by Adrian Rosu) (din 2017) și angajat la Amazon Development Center Iasi (din
2021).
      Adrian nu a avut numai o activitate foarte bogată în IT, ci și ca artist dansator și în
voluntariat. A fost dansator la Ansamblul folcoric Ozana (din 2011 până în octombrie
2017), Tg.Neamț. De asemenea, a fost membru activ la Organizația "Inițiativa
Tinerilor", Neamț (2014-2015). A voluntar la Salvați Copiii (iunie 2015- martie 2017)
(proiectul sigur.info, proiectul Ora de net). A activat ca Project Coordinator la Orange
(noiembrie 2016, săptămâna voluntariatului la Orange România). A fost dansator la
Școala de Dans "Domnița Ruxandra" (2017-2018). 
       Îi dorim mult succes în activitatea de IT-ist și nu numai!

Prof. Aramă-Păsălău Carmen 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023



SPEAK!
SCHOOL ION CREANGĂ,TG. NEAMȚ, NEAMȚ COUNTY, ROMANIA

ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE
ISSUE 43, JANUARY- FEBRUARY 2023

 

IS
SN

-L
 2

28
5-

98
29

17

Source of the background picture:
https://www.pinterest.com/pin/24277285478250897 /

Contents

My little old dream (Diaconu Anastasia, 7th grade) ... page 18

Moving to Brasov (Diaconu Anastasia, 7th grade)... page 19

I am Samira (Apetrei Evelina, 7th grade) ... page 20

A trip to Spain (Apetrei Evelina, 7th grade) ... page 21

A beautiful autumn day (Aanei Eliza, 7th grade) ... page 22

Oh, nature! (Aanei Eliza, 7th grade) ... page 23

How to Teach English Through Documentaries (teacher Aramă-Păsălău

Carmen) ... page 24

Supervisor, editor and graphic designer: teacher Aramă-Păsălău Carmen

Published in School “Ion Creangă”, Tg. Neamţ

St. Mihail Sadoveanu, nr.20, Tg. Neamţ, Romania

E-mail: scoalahumulesti@yahoo.ro

We thank all the students and teachers who helped to edit this issue.

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023



18

       When I was little, my dream was to go to Bucharest, because my dad has been there for one

hundred times. 

         When I was seven years old, I was the first time there. It was incredible!

       The architecture of the Old City seemed so wonderful. I took many photos and I was also so

excited to meet my relatives.

         The best thing was the exploration of the town, because the capital city Bucharest is larger than

other cities. Here you can see many sights: the Dâmbovița lake, the Triumph Arch,  the People's

House and more other beautiful places.  

         People there are the best; when you ask them to guide you, they are willing to answer your

questions. But when you ask something wrong or you are lost, they will explain to you until they are

sure you will reach your destination. They are very friendly and sociable.

           Here you can see a lot of beautiful and expensive cars: Tesla, Jaguar and others.

           Buildings are in great numbers, shapes and varieties.  

           I love this place! It was a dream come true!

My little old dream
D I A C O N U  A N A S T A S I A

7 T H  G R A D E

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023



19

    A month ago, I moved with my parents to Brașov. I was looking forward to go there and makes

new friends. 

     When we got there, we started unpacking our luggage. My parents bought a small but nice house.

While we were waiting for the car that brought us the biggest luggage, our neighbors, very busy,

came to welcome us. They said they would show us the places around until we got used to them.

They had a girl the same age as me, Alesia. Alesia was a nice and beautiful girl. They really liked

animals and small children. After I had finished arranging things around the house, she invited me to

go with her and her friends to a carnival. I went there and I discovered all kind of activities specific

to that area. 

      I really liked the place and the people there. Even if I miss my old town friends, I wouldn't leave

my new town either!

Moving to Brașov
D I A C O N U  A N A S T A S I A

7 T H  G R A D E

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023
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       I am Samira. I am 28 years old. Ever since I was little, I dreamed of opening a flower shop,

together with my best friend, Samantha. 

      We had to bring something new to the market, a product that would convey an emotion to

people, so that they would soon return to our flower shop. I found a Hungarian supplier who had

black roses and many other flowers that are not well known in Romania. We thought that if we sold

such flowers, we would stand out somehow. We found a space to rent and in a short time we turned

it into an amazing commercial space. With a little help from my mother as well, I managed to create

some amazing bouquets that caught the eyes of all passers-by. Our business developed very quickly,

in such a short time, so that we managed to expand our business to other cities as well. 

        It was a dream come true!

I am Samira
A P E T R E I  E L E N A  E V E L I N A

7 T H  G R A D E

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023
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       When I was a little girl I wanted so much to visit Spain. On 13th March, my Mother came to me

and she said „this summer we will visit Spain.” I was so happy and I had very nice feelings.

      We were now in Spain. The view was very beautiful and interesting. I saw a lot of things and

that was amazing. I took a lot of photos and I was so impatient to post it. 

       I met many interesting and colorful people. I learned to speak Spanish and a whole song in

Spanish. I know how to cook some specific dishes. It's so hot in Spain in the summer, but it's not a

problem because you can wear a lot of things. Like the top, short dress or shorts.  

       The people there are very welcoming and understanding with visitors and help you if they notice

that you are not from the area. Their way of life is very interesting and I would like to study it even

more than I have already done. I would like to have the opportunity to present this country to others

who have not had the chance to visit it, because I would also like to receive some suggestions about

what places I could visit and what activities I could do.

        I am so happy to be here now. It was a dream come true.

My trip to Spain
   A P E T R E I  E V E L I N A

7 T H  G R A D E

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 
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       One beautiful autumn day, my family and some friends all decided to go to admire the mountain

landscape. 

       The autumn colors were like a painting masterly created by a great artist.

       The most wonderful surprise was in the car trunk...what I discovered when my dad stopped in a

place that was not planned. I was very surprised, but it was exactly the thing that would fulfill my

dreams: a bike. He bought me the bike I had wished a long, long time ago.

        After a while, my parents told me that they found the bike in one of the online sale sites. During

that trip, that amazing bike was climbing the mountain with me pedaling happily on it.

        It was a fully awesome day and I also had a wish come true!

A beautiful autumn day
   A A N E I  E L I Z A

7 T H  G R A D E

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 

Drawings made by Leț Anna Maria, 
5th grade
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       I am someone who has always loved trees, animals and forests, where you can breathe in and

admire the nature. My fascination for nature made me explore and admire the forests in our country

and see the animals and plants in it, right there or at distance, watching TV documentaries or

searching for information on internet. I was always used to research.

       This summer, me and my family  decided to go and visit a monastery which is really high up

into the mountains. We traveled with the car up to a point, but we had to walk on foot for a while,

because the road was unusable.

        We walked past beautiful trees with leaves in paler or more intense shades of green. Some trees

were fallen, some were closer or some were at greater distance one from another. On the ground,

there were many flowers and green herbs, while up in the trees birds were singing incredible tunes.

        As we were getting closer to the summit of the hill, where the monastery was located, we had

the opportunity to see even a fox in the distance. I will never forget its beautiful and bright orange-y

red fur and elegant walk. What's more, then we also saw a squirrel and a courageous deer which let

us nourish her.

        We finally arrived at the destination, at the top of the mountains, where the forest seemed so

amazing and made me proud we managed to get there.

        Encountering wild animals and admiring the plants and trees also made me feel incomparably

better than just seeing the forest on the TV, which never makes "justice" to the stunningness of the

natural landscapes in our country. It was a dream come true!

23

Oh, nature!
   A A N E I  E L I Z A

7 T H  G R A D E

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 

Asul Elevilor, nr.66- ianuarie-februarie 2023



How to Teach English Through Documentaries

we could provide visual materials easy to learn and that triggers the students' memory
the students could face the language in real-life conversations, and thus develop all their language
skills

paying attention to the students' level and age
deciding if it's better or not to use subtitles 
thinking if the videos would be proper for the theme, grammar and lexical structures used in the
module or the unit
preparing watching activities before (short debates or conversations, short preparatory exercises etc.)

      English is the means of communication in most of films and short videos going around on the
Internet, so learners can be provoked to acquire language and general knowledge in class. 
          The advantages of this kind of teaching would be:

          English teacher could use this method by:

         What are the best documentary channels that could be used in English teaching? Here is a short list:
NAT GEO KIDS (very short documentaries for young learners about many topics)
PEEKABOO KIDZ (short documetaries for young learners with colourful animations)
BRITISH COUNCIL LEARN ENGLISH KIDS (how to... short films)
BBC EARTH KIDS (many science short documentaries, how too... short films)
       I could give many other examples of web channels that can be used in English teaching, in an
intergrated way, English language, science,technology and general life knowledge being mixed in this
method.

Teacher Aramă-Păsălău Carmen 
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