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Raport al excursiei la Reșița, scrisă de băieți și fete 
 

 
 
 
Alex - Astazi, vom merge intr-o excursie pregatita de doamna diriginta (sau doamna mami) si de 
Asociatia Il Giocattolo, in Resita, la Radio Romania Resita. Toti ne pregatisem, cu haine 
frumoase,aranjati,frumosi si cuminti. Entuziasmati si bucurosi abia asteptam sa plecam si sa vedem 
cum e la Radio, cum se lucreaza, cine prezinta stirile,ce aparaturi sunt. Cu totii ne facusem deja o 
imagine in mintea noastra, cam cum ar arata. Dupa o lunga asteptare apare doamna mami si apare si 
microbuzul. Inainte sa intram am facut o poza de grup langa microbuz, apoi am facut prezenta sa 
vedem daca suntem toti. Dupa aceea ne-am urcat, ne-am asezat toti pe scaune si eram gata de plecare. 

Impreuna cu colegii mei am inceput sa radem 
si sa glumim,ca sa treaca timpul, unii si-au 
bagat castile audio si au ascultat muzica. Noi 
deja incepusem sa vorbim despre cum ar fi la 
Radio, daca ne vor lasa la microfoane, sa facem 
cunostinta cu lumea, sa facem poze ca amintire, 
si cate si mai cate. Dupa putin timp ajungem la 
Radio Roamania Resita, ne dam toti jos din 
microbuz, si in grup am inceput sa intram. 
Inauntru am avut parte de o intampinare 
calduroasa a managerului Radio Resita,ea ne-a 
prezentat ghidul, care va conduce turul cu noi. 
Ea ne-a prezentat oamenii care contribuie la 
rubricile de stiri, actualitati, antena satelor, 



cultural, muzical, international si regional, sport si cate si mai cate. Ne-a facut cunostinta cu ei si ne-
a zis cu ce se ocupa fiecare. Apoi de acolo ne-a prezentat pupitrul si partea tehnica, noi am facut poze 
cu toti si am facut si poze cu grupul. Ne-au lasat si la microfoane, si am vazut cum se difuzeaza pe 
post o știre, cine le prezinta si cine se ocupa de partea tehnica. Dupa aceea o doamna a venit la noi si 
ne-a rugat daca poate sa ne ia un interviu.  
 

Prima data am dat eu si colega mea Patricia interviu, ne-a intrebat cum este aici la Radio, ce 

ne-a placut, ce am vrea sa ne facem cand vom fi 
mari, ce credem noi ca inseamna pacea in lume si ce inseamna armata. Dupa noi au urmat alti cativa 
colegi de ai mei, carora le-au luat si lor interviu. Au zis ca la ora 20:20 ne vor baga pe post.  
Dupa ce am terminat turul am plecat. Doamna mami a zis ca ne mai duce undeva, la centrul de 
voluntariat Mansarada, este un loc unde niste voluntari, niste oameni foarte priceputi in arte 
plastice. Ei picteaza, creeaza si uneori chiar se distreaza impreuna, asculta muzica, danseaza, 
confectioneaza diferite costume si fac unele piese de teatru. Ei au mai venit la noi la scoala, deci 
vroiam sa ii intalnim iar. Am plecat de la Radio Resita si acum mergeam spre Mansarda, ne-am suit 
in microbuz si eram gata de plecare. Am ajuns si la Mansarda unde am urcat cateva scari, si de la un 
timp ne apropiam tot mai tare, ne-am dat seama cand am vazut picturile fabuloare pe pereti, ei erau 
pictati de copii, apoi am batut la usa si am fost intampinati de o doamna foarte simpatica. Pe hol am 

inceput sa vedem tot felul de masti, oglinzi si cate 
si mai cate lucruri facute de ei, din niste lucruri 
marunte, de exemplu: hartie,doze de suc si cate si 
mai cate lucruri. Cu aceste lucruri pot zice ca au 
creat niste opere de arta, era foarte frumos, nu era 
un loc unde doar se muncea sa se crea diferite 
lucruri, era un loc amenajat in asa fel incat sa te 
simti ca acasa, un loc de recreere. Acolo aveau 
diferite jocuri,  masa de biliard, masa de ping 
pong, dart, un loc unde te puteai catara pe pereti si 
un atelier. Ne-am pus la o masa si am inceput sa 
discutam cu acea doamna, ea ne-a explicat ce fac 
ei aici, cand se intalnesc pe saptamana si cam ce 
au ei aici si unde ar dori ei sa ajunga. 

 
Era un loc foarte minunat, plin de copii foarte indemanatici, isteti si foarte prietenosi. Nu 

am putut sta mult ca nu mai aveam timp, asa ca ne-am facut cateva poze pe acolo, am apucat sa ne 
jucam putin, dar trebuia sa plecam, asa ca ne-am luat la revedere de la toti si ne-am rugat de doamna 
mami sa ne mai aduca aici la Mansarda si sa stam mai mult. Ea a zis ca o sa mai venim si o sa ne mai 



aduca aici daca vom fi cuminti. Asa ca am plecat, inainte sa plecam catre casa am mai facut o mica 
oprire la un super-marchet sa ne luam ceva de mancare, o 
gustare. Era deja seara si incepuse la cativa dintre noi sa ne 
fie cam somn,dar ajunseram in sfarsit la Anina,unde doamna 
mami ne-a dus sa mancam,ne-a dus la pizza. Acolo am 
mancat, ne-am ras si am glumit, dupa ce am mancat am iesit 
afara si am stat in parc. Dupa aceea am  schimbat microbuzul 
si am plecat catre casa, in drum spre casa se facuse deja 
20:20, cu totii am scos telefoanele, ne-am bagat castile in 
urechi si am ascultat la Radio.Ne-am auzit toti ce am zis, am 
auzit si interviul dat de doamna mami, si cu totii eram parca 
mandri....cine mai era ca noi, ne-am auzit la Radio Resita.  
Intr-un sfarsit am ajuns acasa toti bine, bucurosi si putin 
obositi.  

Va multumim Asociatia il Giocattolo pentru tot ce ne-
ati oferit pana acum! 
Alex 
 

 

 

Bogdan -  Azi vom merge împreună cu clasa mea într o excursie la Radio Reșița și la Centrul de 

Voluntariat Mansarda.Când am ajuns în Reșița, ne am oprit la 

magazin și ne am cumpărat ceva pentru că ne era foame, apoi ne 

am dus la Radio. 

Acolo a venit înaintea noastră o doamnă simpatică care ne a 

arătat ce se află în tot radioul. Mi am imaginat multe microfoane și 

difuzoare și le am văzut, am vorbit la radio pentru prima dată. Apoi 

ne am dus la Mansardă și am văzut multe încăperi frumoase, cu sala 

de biliard, ping- pong, costume, multe măști foarte frumoase. D na 

Dana ne a mai invitat la ea într o zi când sunt copiii acolo să facem 

activități cu ei. 

Seara, am ascultat în microbuz cum am vorbit la Radio Reșița. 

Mi a plăcut această excursie, mulțumesc Asociatia Il 

Giocattolo pentru că ne a sponsorizat.    

Bogdan 

 

 

 

 

 



Darius 

De dimineata am plecat spre școală, la școală așteptam să se termine 

orele, la ora 1 am plecat spre casă am mâncat repede și am plecat spre 

microbuz apoi am plecat spre Reșița ajungând la Reșița am mers la 

sediul radio Reșița acolo o femeie ne a așteptat cu bratele deschise să 

ne prezinte toată clădirea, am vazut unde se difuzeaza știrile, unde să 

scriu stirile apoi la sfârșit am stat într o sală și asteptam sa ne ia 

interviu, ne a luat pe grupe am fost cu Bogdan, Alex cu Patricia, noi ne 

jucam prin aceasta sala am vorbit la microfon mi am jucat la toate 

aparatele apoi de la radio Reșița am plecat direct la Mansardă, acolo 

era o femeie foarte bună mi au dat bomboane am probat măști au zis 

că ne mai așteaptă să facem bratari , ne a prezentat sala de jocuri, 

acolo erau masa de ping pong, biliard apoi am întrebat dacă știi cineva 

la ce oră o sa ne difuzare Alex a zis la ora 8 și 20 am plecat pe drum 

am fost foarte fericiti ajungând la Anina diriginta mea a comanda pizza 

apoi am fost foarte fericiti am fost în parc apoi am plecat spre casă cu 

o amintire nemaipomenită multumim Asociatia Il Giocattolo. 

Darius 

 

Elisa -   Într o zi frumoasă de toamnă d na profesoară Florentina a selectat câțiva copii și am 

plecat în Reșița să vizităm studioul Radio Reșița. 

A venit după noi microbuzul galben, eram nerăbdătoare să ajung la radio. Acolo ne a 

întâmpinat o doamnă care a fost ghidul nostru, ne a arătat sala de ședințe, biroul unde se scriu 

știrile, camera de înregistrări. Câțiva copiii au răspuns la întrebările puse de o doamnă de acolo, a 

vorbit și d na profesoară. 

Ne am fotografiat la microfon, cu căștile puse. La 

plecare am primit diplome pentru că am vizitat radioul. Apoi 

ne am dus la prietenii noștri voluntari din Reșița, acolo ne a 

vorbit o doamnă despre activitățile pe care le fac acolo copiii, 

am vizitat tot sediul lor, este mare, are multe camere 

interesante. 

Pe drumul de întoarcere ne am făcut fotografii pentru 

a le avea ca amintire. În Anina am mâncat cu toții pizza, ne era 

foame, după aceea am mers spre casă. 

Nu voi uita ziua aceasta, mi a plăcut că am vizitat locuri 

noi, am văzut oameni noi, aș mai vrea să mai merg și în alte 

excursii.  

Elisa 



Flavius -   Pe data de 1 noiembrie 2016 s a sărbătorit ,,Ziua 

Porților Deschise,, la radio Reșița unde am fost în vizită cu 

doamna dirigintă. 

Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă, acolo d nii 

operatori ne au lăsat la microfoane, ne au arătat cum se face o 

emisiune radio și ne a arătat tot studioul. 

Am fost fericit când mi a luat interviu, m am simțit ca un om de 

afaceri, iar seara când ne am auzit la radio am fost foarte 

emoționați. 

Mi a plăcut această excursie, a fost frumos, aș mai participa și la 

alte excursii. 

Flavius 

 

 

 

Francesca - Cu mare nerăbdare am așteptat ziua când vom merge în vizită la Radio Reșița, 

aveam mari emoții pentru că nu am fost niciodată într un loc unde se fac diferite reportaje și 

interviuri oamenilor de rând, dar și personalităților. 

Ajunși acolo, am văzut multe camere care aveau fiecare scopul lor: în unele se pregăteau știrile și 

emisiunile, altele erau transmisiuni în direct, o sală mare de ședințe unde erau multe microfoane, 

iar noi ne prefăceam că vorbim în direct la radio. Am cunoscut mulți oameni pe care i am auzit mereu 

la radio, mi a plăcut modul cum se desfășoara o emisiune în direct, am asistat cu colegii mei. Am 

făcut multe fotografii pentru amintire pentru noi și părinții noștri. 

Apoi ne am deplasat până la Luceul Baptist unde ne am 

întâlnit cu Ofelia și Cosmin. Am văzut sălile lor de clasă și am 

făcut fotografii și acolo.  De acolo am fost la Mansardă, d na 

Dana ne a vorbit foarte frumos despre ce fac ei acolo, mi a 

plăcut pereții pictați, măștile și costumele voluntarilor. 

Pentru că ne era foame, în Anina am mers la pizza, apoi ne am 

îndreptat spre casă cu alt microbuz. În microbuz am ascultat 

colegii mei cum au vorbit la Radio Reșița, eram toți fericiți. 

A fost o zi foarte minunată, mulțumesc celor care au organizat 

excursia.   

Francesca 

 



Patricia - Noi dupa ce am terminat cursurile ne-am dus toți copii acasă si am așteptat nerăbdători 

sa vina autobuzul dupa noi , cand a venit autobuzul doamna dirigintă Demetrovici Florentina a decis 

sa facem niște poze împreuna cu toți copiii . In drum spre Reșița unor 

colegii li s a făcut rău si am făcut mai multe opriri , pentru celor ce le-a 

fost rău si au vomitat pe drum . Cand am ajuns la Reșița eram cu toți 

entuziasmați sa vedem cum este platoul de la Radio Reșița . Cand am 

intrat in clădire ne a întâmpinat managerul Radio Reșița acolo ne a 

întrebat pe fiecare copil cum ne numim . Noi avem un coleg cam 

vorbăreț , dupa ce am discutat cu managerul ne-am dus sa vizitam 

platoul si am întâlnit niște persoane foarte minunate ne a luat câte un 

interviu unor copii . Dupa ce am plecat de la Radio Reșița ne a dus la 

centru de tineret numit Mansarda , acolo ne a vorbit doamna Dana ce 

fel de activități face cu tineretul acolo ne a prezentat camerele lor , cu 

diverse jocuri , dupa aceea am plecat spre casa iar înainte sa mergem 

acasă am făcut o oprire la pizza la Anina dupa ce am mâncat pizza ne-

am îndreptat spre casa , a fost o excursie minunata si ii mulțumim 

Asociatiei Il Giocattolo pentru ajutorul primit .   

Patricia 

 

Priscila - S au terminat orele. Suntem pregătiți să mergem în excursie la Reșița. Microbuzul ne a 

așteptat, drumul a fost destul de lung, am oprit de două ori pentru că ne a fost rău de la curbe.  Ne 

a așteptat o doamnă care a făcut un tur cu noi în radio explicând ce se face în încăperile în care am 

intrat și ce fac oamenii de acolo. 

Ne am fotografiat, am răspuns la întrebările puse de doamna, ea ne a spus că o să ne auzim la ora 

20,20 la radio, eram fericiți și nerăbdători să ne auzim la radio. De la radio, am plecat la Mansarda, 

locul unde vin mulți tineri din Reșița și fac voluntariat. D na Dana ne 

a spus ce fac ei, am vizitat holul, mie mi a plăcut că era multe măști 

frumoase, am avut voie să ne fotografiem cu ele, în altă cameră ne a 

arătat multe costume și lucruri pentru clovni. În pod am văzut o masă 

de biliard, băieții au început să se joace, multe saltele, un loc unde te 

puteai cățăra și o cameră unde se putea repara biciclete. La 

Mansardă mi a plăcut mult pereții pictați, am înțeles că i au pictat 

copiii, au făcut un lucru minunat. 

După ce am mâncat, ne am dus acasă, în microbuz ne am auzit cum 

vorbeam la radio, noi nu eram acasă când s a transmis emisiunea în 

care eram noi, eram foarte fericiți în microbuz pentru că ne auzeam 

vocile noastre. Poate, pe viitor o să vorbesc la radio, acum eu nu am 

vorbit pentru că erau prea mulți copii.  A fost o excursie mununată, 

mulțumesc Asociației că ne a făcut posibilă această frumoasă 

excursie.  

Priscila 



Maria -  La ora 13, după ce am terminat orele la școală, ne am urcat în microbuzul școlar cu 

destinația Reșița. Pe drum am cântat, ne am fotografiat pentru a trece 

timpul mai repede.   

Eram așteptați la radio, noi am întârziat puțin pentru că am oprit 

microbuzul pentru doi colegi care nu se simt bine atunci când mergem 

cu mașina.   

Am rămas impresionată de holul sediului Radio Reșița, erau multe 

diplome pe pereți, programul radioului pe zile, un pietrar ce conținea 

pietre deosebit de frumoase. Am văzut multe microfoane, oameni 

care lucrau pentru știri, multă aparatură electronică și, bineînțeles am 

răspuns la câteva întrebări pe care le a pus o d nă. În fiecare birou 

oamenii de acolo ne spuneau ce fac acolo și cum folosesc aparatura. 

  

De acolo am mers la liceu unde studiază Ofelia, ne am bucurat că ne 

am întâlnit cu ea și cu Cosmin, am făcut fotografii acolo și am vizitat 

liceul.  Apoi ne am dus la Mansardă, locul unde se întâlnesc tineri din 

Reșița pentru a face diferite activități extrașcolare.   

La întoarcere ne am oprit la pizzerie pentru că ne era foame, iar în microbuz am ascultat emisiunea 

unde eram și noi intervievați, eram bucuroși că ne auzeam pentru prima dată la radio.   A fost o 

excursie frumoasă pentru că am fost cu colegii mei și ne am simțit bine.   

Maria 

Emilia - După o zi obositoare de la școală, iată ne pregătiți să 

mergem în vizită la Radio Reșița cu ocazia Porților Deschise.  D na 

dirigintă a făcut prezență și apoi ne a făcut instructajul pentru 

drum. Foarte fericiți am pornit la drum, am ascultat muzică în casca 

de la telefon cu verișoara mea. În drum spre Reșița am făcut un 

scurt popas pentru că doi colegi nu s au simțit bine.  Când am ajuns 

la sediul Radio Reșița o doamnă ne a întâmpinat și a făcut un tur cu 

noi în tot sediul lor. Am fost în biroul unde se scriu știrile, acolo 

erau multe persoane care se ocupau de diferite departamente: 

sportiv, social, economic. Apoi am  vizitat biroul unde se emit știri 

în direct și sala de ședințe. Acolo ne am așezat cu toții la masă și 

vorbeam la microfoanele care erau pe masă, vocea noastră se 

auzea alt fel.  Am dat un scurt interviu, iar seara ne am auzit la 

radio. Pentru mine a fost o frumoasă vizită, am făcut multe 

fotografii cu căștile pe urechi și cu microfonul în fața mea.  

De la sediul radioului am mers la Centrul de Voluntariat Mansarda, 

unde d na Dana ne a făcut o scurtă prezentare a ceea ce face ea cu tinerii voluntari acolo. Noi ne 

cunoaștem cu câțiva tineri de acolo pentru că ei au fost în vizită la școala noastră în cadrul școlii 

”Săptămâna altfel”, unde ei au făcut animație pentru noi. 

Mulțumim Asociatia Il Giocattolo pentru că ne a sponsorizat și am avut ocazia minunată de vizită la 

radio. Pe viitor, mi aș dori să mai facem excursii în alte locuri, unde nu am fost niciodată.  

Emilia 


