JURNAL DE CĂLĂTORIE
”Prin Bucovina-mi, dragă!”
Dragă cititorule,
La început de luna lui cuptor, mai precis pe data de 3 iulie 2017, ne-am adunat cu
mic cu mare in fata palatului 12 copii si 3 profesori. In prima zi ne-am urcat in microbuz
la ora 10 si am pornit spre salina Cacica. Ajunși jos, după coborârea a 287 de scări, am
descoperit lucruri minunate. Acolo erau in jur de 10 grade Celsius. Am luat masa in salina
si ne-am dat pe leagăne.
A doua zi ne-am reîntâlnit si am pornit voioși spre BioEnergy Suceava. Acolo am
aflat ca suntem primul județ cu cele mai multe hectare de pământ si multe alte lucruri.
Am văzut cazanele arzând si producând energie. Am fost chiar si invitati in biroul
directorului si am primit pixuri ca amintire. Apoi am pornit spre Mânăstirea Humorului.
Acolo măicuțele ne-au primit cu o căldura ce nu poate fi descrisa. Ne-au prezentat
biserica in amănunt si ne-au pus si câteva întrebări. Așa am aflat ca Mânăstirea
Humorului are hramul Adormirii Maicii Domnului. Culoarea specifica mânăstirii este
rosul cărămiziu. In structura ei se află o ușă către o scară care duce într-o încăpere secretă,
numită tainiță, unde se ascundea tezaurul bisericii în caz de primejdie. După ce am vizitat
mânăstirea, am început sa urcam un deal si ne-am oprit sus să mâncăm, unde peisajul era
unul unic.
A treia zi am fost mai matinali, la ora 8 urcându-ne in microbuz si pornind spre
Moldovița. Pe drum, domnul profesor de educație muzicala Adrian-Mihai Șoiman ne-a
împărțit mapele cu textele cântecelor. După doua ore de drum si câteva căutări, am ajuns
la mocănița. Am ocupat locurile, iar până a pornit trenul am învățat cântecele „Tânără
dimineața”; „Trenul pierdut” ; „Trenul tuc tuc tuc” si, bineînțeles, șlagărul de anul trecut
„Pădure nebuna”. La început oamenii se uitau mirați la noi, dar apoi fie zâmbeau, fie
chiar ne felicitau. Am văzut peisaje minunate pe care le-am surprins in fotografii. Ajunși
la capăt de linie am făcut un popas de jumătate de ora la Argel, timp in care am luat
prânzul si am făcut poze de grup. La întoarcere am mai cântat si am avut ocazia sa simțim
niste zguduituri încântătoare. După coborâre, am mers la microbuz puțin cam obosiți dar
incantați de călătorie.
În a patra zi, am mers la Pătrăuți, mai exact in pădurea de acolo, însoțiți de dl prof.
de sculptură Dan Jauca. După ce ne-am instalat ca sa zic așa, doamna Șoiman Ștefania si
doamna Bumbu Nicoleta ne-au oferit cate o mânușă si un sac menajer si am făcut putina
curățenie. Apoi am format grupele, prin tragere la sorti, acestea in final fiind: grupa
„Pasărilor Măiestre” a fost formata din Diana, Ioana, Maia si Nico. Grupa „Vulturii” fiind

formata din Bogdan, Daria si Mișu si grupa „Pădurea nebuna” formata din Erika, Claudia
si Andrei. După formarea grupelor am primit o punga si o lista aflând ca sunt pentru
prima proba intitulata „Vânătoarea de comori in pădure”. Echipele au dus proba la final
cu bine încercând sa adune cat mai multe obiecte. Următoarea proba a fost „Gaseste
comoara” in care echipele trebuiau sa găsească cate o ”comoara! folosind busole aici
mulțumim doamnei Bumbu ca ne-a învățat cum sa le folosim in cat mai scurt timp.
Fiecare echipa știa doar direcția încotro trebuie sa o ia. Aici au fost ceva încurcături, dar
doamnele profesoare ne-au lămurit. A treia proba a fost „Câmpul minat”. Aici fiecare
echipa își alegea doi oameni: unul care sa fie legat la ochi si altul care sa îl coordoneze.
Am mai detonat noi o ”mină” sau poate două, dar putem spune ca ne-am descurcat foarte
bine. Alta proba care a dat ceva bătăi de cap a fost „Popice altfel”. Aici trebuia sa
dărâmăm ”popicele” cu capul. Dar nu oricum ci cu un instrument prins de cap. După
aceea am săvârșit proba „Construim ECO si ne distram”. Aceasta a constat in construirea
unei piramide din 6 pahare fără sa folosim mâinile ci un instrument din sfoara si elastic.
A fost destul de greu, dar nu imposibil. După aceasta am avut pauza de masa si am cântat
acompaniați de superbul glas al domnului profesor Șoiman si de chitara sa. E de punctat
ca si intre probele de mai sus s-a mai cântat cate o melodie. Apoi doamnele profesoare
ne-au anunțat ca ni s-a pregătit un desert. Am observat ca desertul nostru era pus pe o
sfoara si nu înțelegeam de ce. Dar am aflat ca era următoarea proba numita „Mănâncă
gogoșile” in care trebuia sa mâncam gogoșile atârnate pe sfoara fără sa le atingem cu
mâna. Majoritatea am mâncat măcar jumătate si am ieșit cu putina ciocolata pe fata. Unii
au avut doar putina si au mai fost mâzgăliți de doamne mai tare, iar alții aveau ciocolata
si pe frunte. Acum a urmat cea mai complexa proba: „Construiește un peisaj din natura”.
Adică fiecare echipa a avut de făcut o macheta din materiale găsite in păduri. Singurele
materiale acceptate din afara acesteia au fost lipiciul, sfoara si vata. Fiecare echipa s-a
întrecut in creativitate. După trecerea timpului dat, fiecare echipa si-a prezentat macheta
printr-o poveste. Cat timp am rezolvat chestionarele am împărtășit impresiile, doamnele
profesoare au calculat punctajele. În sfârșit ne-au anunțat clasamentul: „Pădurea
nebuna” a luat locul întâi, „Vulturii” locul doi, iar „Pasările măiestre” locul trei. Fiecare
elev a primit si cate medalie si o diplomă de participare. Am interpretat cântecul „Pădure
nebuna” si triști de sfârșitul acestei scoli de vara, ne-am îndreptat spre microbuz.
Din păcate spunem „La revedere” scolii de vara JUST4FUN ediția a 2-a, nișa in
schimb așteptam cu sufletul la gura sa spunem „Bun venit JUST4FUN ediția a 3-a”!
Livararu Erika, clasa a VI-a
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