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Devreme, într-o dimineață de vară, ne-am început călătoria către Tabăra

“Aventura pe uliță” din faţa Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Constanţa. Îmbarcaţi în două

autocare, elevi din clasele I A, I C, II A, II B, II D, III A, III D, IV A, însoţiţi de către doamnele

învăţătoare, au pornit pe traseul Constanţa - Buzău – Bacău - Câmpulung Moldovenesc.

Înainte de a sosi la destinaţie, ne-am oprit din călătorie şi am vizitat Cetatea Neamțului,

construită la sfârşitul sec. al XIV-lea de domnitorul Moldovei, Petru I şi fortificată în timpul

domniei lui Ştefan cel Mare.



Toți participanții la tabără au fost implicaţi în ateliere de creaţie, în funcție de ce abilități

au dorit să îşi dezvolte. Astfel au învăţat diferite dansuri populare din zona Bucovinei, dar şi din

alte zone folclorice ale ţării, au interpretat melodii de muzică populară, au pictat în diferite

tehnici (icoane pe lemn, farfurii şi vaze din ceramică), au încondeiat ouă cu ceară, au cusut

semne de carte pe bucăţi de etamină şi au lucrat trăistuţe în tehnica împâslirii.



Şi, cum călătorului îi şade bine cu drumul, într-una dintre zile am urcat pe Muntele Rarău şi am 

admirat în zare maiestuoasele Pietre ale Doamnei.

Odată ajunşi în Bucovina,nu puteam să nu vizităm bisericile pictate, pietre de temelie creştină, 

incluse în patrimoniul mondial UNESCO - Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, dar şi locul în care 

odihneşte cel mai mare domnitor al Moldovei, Ştefan cel Mare – mănăstirea Putna.



Alte activităţi de timp liber 
desfăşurate în incinta taberei



Alte obiective vizitate 

Grădina Zoologică Rădăuţi Chilia lui Daniil SihastrulGrădina Zoologică Rădăuţi Chilia lui Daniil Sihastrul

Muzeul Oului 
din Vama, 

jud. Suceava

Plimbare cu 
Mocăniţa 
Huţulca

Atelierul de 
ceramică neagră 

din Marginea,
jud. Suceava



La finalul celor celor şase zile minunate petrecute în tabăra de la Câmpulung Moldovenesc, toţi

elevii participanţi, alături de cadrele didactice coordonatoare, au îmbrăcat ia românească, au

dansat şi au cântat, dar au şi admirat lucrările plastice realizate în cadrul atelierelor. Pe acestea

din urmă le-au luat acasă ca amintire, împreună cu diplomele şi medaliile de participare.

Aventura noastră pe uliţă s-a încheiat cu focul de tabără, acompaniat de muzică folk. 

La revedere, Bucovina! Să ne revedem cu bine vara viitoare, la Arieşeni!


