
Excursie în Timi șoara in aprilie 2017 (5 zile) 

 

Sunt fericit că am avut ocazia să merg în excursie la Timișoara cu cei mici, 
deoarece când se va face excursia din luna iunie cu cei mari eu voi fi la nunta 
verișorului meu. 

Au venit 4 mașini în Brădet după noi, pe drum eram toți fericiți, în special 
când șoferul nostru depășea o altă mașină cu colegii mei mai mici. 

Când am ajuns în Carani, locul unde ne am cazat, d na Florentina ne a 
repartizat pe camere, eu am stat cu Cosmin și am avut sarcina să o ajutăm 
pe d na când are nevoie cu copiii mai mici (ei au avut prima ieșire din Brădet 
și a fost mai greu pentru ei și pentru d na Florentina). 

După ce ne am cazat am mers într o sală mare de activități unde am făcut 
diverse jocuri de cunoaștere cu alți copii de acolo.  

A doua zi, după micul dejun ne am deplasat în Timișoara unde am vizitat 
Liceul Sportiv, mi a plăcut mult sala de sport, era foarte utilată, de acolo ne 
am deplasat la Balon- locul unde se joacă pe teren acoperit și am fost pe 
stadionul lui Poli Timișoara unde am văzut o echipă de rugby la antrenament, 
erau niște oameni uriași și puternici care imi inspira frică. 

După această vizită am jucat un meci amical cu copiii de la Liceul Sportiv, 
chiar dacă am fost învinsi de ei, eu am fost fericit că am fost la un joc cu copii 
care fac mult sport. 

A treia zi am fost în vizită la grădina zoologică, am văzut animale puține și 
locul de joacă era mic, d na ne a verificat să nu cumpărăm prostii, eu am 
ascultat o. Mario și Dani însă nu au ascultat și au cumpărat cipsuri și suc, d 
na le a dat pedeapsă să facă curățenie în parcul de joacă.  

Seara l am serbat pe Aurelian pentru ziua lui de naștere, el nu a știut că i 
facem tort, a fost o surpriză pentru el, avea ochii în lacrimi. 

A patra zi am rămas în Carani și am jucat fotbal cu copiii de la Generația 
Tânără, am fost bucuros că am câștigat. După fotbal am stat în parc și ne am 
jucat, acolo a venit Cosmin cu Alexandra și Elisabeta, fetele au rămas cu noi. 
Seara împreună cu copiii de acolo am dansat și ne am simțit bine împreună.  

A cincea zi am fost la film în Timișoara: copiii mici au mers la Strumfii, iar noi 
cei mari la ”Furios și iute”, ne am bucurat de film, a fost captivant. Seara d na 
Florentina a dat stingerea mai repede, deși noi doream să ne mai distrăm. 



A șasea zi dimineață, după micul dejun am primit toți copiii mici cadouri de la 
Generația Tânără, ne am luat rămas bun, am făcut fotografia de grup și am 
plecat din nou la drum. 

Această excursie mi a plăcut mult, m am distrat, mulțumesc Asociatia Il 
Giocattolo pentru tot ce face pentru noi și d lui șofer Ștefan care ne a adus 
acasă. 

Luca 

 

 

 

Plecarea la Timisoara a fost una galagioasa pana d na Florentina ne a asezat 
pe fiecare in microbuzul lui, in fiecare microbuz a fost un copil mai mare 
pentru a fi langa cei mici in caz ca acestia nu se simt bine. 

Odata ajunsi in Carani, ne a asteptat d na Mariana impreuna cu Marion, 
Davide, Livia, Magda si altii. 

Dupa ce ne au aratat camerele, doamna diriginta nea repartizat pe camere, 
eu stand cu Ofelia. Dupa ce am servit o gustare, ne am adunat toti intr o sala 
mare si am facut diverse jocuri in care ne am cunoscut cu copiii de acolo. 
Seara, dupa ce s a dat stingerea, eu, Ofelia si Cosmin am ajutat o pe d na 
diriginta sa punem la culcare pe cei mici, acestia fiind neastamparati si cu 
multa pofta de vorba. 

Ziua a doua am petrecut o vizitand Liceul Sportiv din Timisoara, d l antrenor 
Bobi e prieten cu profesorul de sport se acolo. La acel liceu am vazut multe 
aparate de forta, saci de box, biciclete fixe, terenul acoperit de fotbal si foarte 
multe diplome si trofee obtinute de sportivi care au urmat acel liceu. Doamna 
directoare ne a prezentat si salile de clasa, dar nu difereau mult de ale 
noastre. De acolo am mers la stadionul lui Poli Timisoara, am vazut o echipa 
de rugby la antrenament si o televiziune privata era acolo luand interviu 
antrenorului de rugby. Marea mea mirare era inaltimea acelor oameni imensi 



si puternici. Doar fetele am avut privilegiul de a vizita Muzeul Banatean din 
Timisoara, unde am fost intampinati de Consulul Onorific al Italiei si secretara 
dansului. Dupa ce am vazut exponatele pictorului Daniele Ceru, o doamna ne 
a prezentat toate desenele acestuia, el nefiind prezent la eveniment. Desene 
cu multa culoare, confectionate din bucati de lemn, sticla si panza, 
persoanajele de poveste parca ne duceau in lumea lor. 

Am vizitat gradina zoologica si parcul de joaca, unde ne am intalnit cu niste 
copii din Varadia, ei vorbind cu d na diriginta.  Spre seara am facut impreuna 
cu d na si cu Ofelia 2 torturi pentru ziua de nastere a lui Aurelian, asa cum 
facem de obicei cand suntem la Bradet. D na a facut si coroana pentru 
sarbatorit, a improvizat, nu avea materiale cum avem la scoala. Aurelian a 
fost emotionat, nu se astepta sa i facem asemenea surpriza.  

Duminica am stat la Carani, a fost o zi plina de jocuri si mult fotbal. Au venit la 
noi in vizita Elisabeta si Alexandra, erau fericite ca ne am intalnit si au ramas 
cu noi. Seara d l Bobi a facut o mica petrecere in care am cantat si am dansat 
cu totii, chiar daca unii nu aveau voie din cauza religiei. 

Luni, dupa pranz am mers la film "Furios si iute", film pentru copiii mai mari, 
iar cei mici au fost la Strumfii in satul pierdut. Chiar daca nu a fost un film in 
3D, filmul a fost unul de exceptie, toti am plecat de acolo cu zambetul pe 
buze.  
Marti a venit ziua plecarii, dupa micul dejun, am mers cu totii in masini si ne 
am indreptat spre casa. Pe drum imi aminteam locurile placute unde am fost, 
au fost zile frumoase alaturi de colegii mei mai mici, care sunt foarte obositori. 
Aceasta excursie a fost posibila pentru mine pentru ca, atunci cand va fi 
excursia cu colegii de varsta mea, eu sunt la nunta verisorului meu Alin. 
Atunci d na diriginta a hotarat sa ma ia pe mine si pe Luca pentru a fi toata 
lumea multumita.  Multumim Asociatiei Generatia Tanara pentru tot confortul 
primit si imi cer scuze pentru toti copiii care nu au prea mancat, desi 
mancarea a fost buna. 

Patricia, 14 ani. 

 



 

Cu bucurie am ajuns cu prietenii mei in Carani, locul ne am cazat. Am stat 
cate 3 sau 4 copii in camera, noaptea mai stateam de vorba, nu puteam sa 
dormim de fericire ca suntem plecati de acasa. 

Am vizitat locuri noi, sala de sport de la Liceul Sportiv, stadionul lui Poli 
Timisoara, acolo am vazut cum au facut antrenament o echipa de rugby. 
Fetele au plecat la o expozitie de pictura egipteana, iar noi am ramas la 
Carani si am jucat un meci de fotbal. 

Duminica seara am facut petrecere, iar luni am vazut un film de desene 
animate in 3D. 

Marti ne am intors acasa, nu voi uita aceasta excursie, unde m am distrat 
impreuna cu prietenii mei. 

Alin, 9 ani. 

 

 

 

 

Am asteptat cu nerabdare sa merg in aceasta excursie. 

La ora 12 au venit 4 masini dupa noi, pe drum am cantat si ne uitam dupa 
masini. Eram cu totii uimiti de numarul mare de masini care se deplasau cu 
mare viteza.  

Cand am ajuns ne am cazat, am mancat, apoi am facut niste jocuri cu copiii 
de acolo. Mi am facut prieteni noi. 

Vineri ne am dus cu totii in Timisoara la Liceul Sportiv, am fost pe stadionul 
lui Poli Timisoara si am vizitat Muzeul Banatean. 



Sambata am fost la gradina zoologica si ne am jucat multe jocuri in parcul din 
Carani. 

Duminica am stat acasa, baietii au jucat fotbal cu copiii de la Generatia 
Tanara, iar noi am facut galerie. Ne am bucurat ca noi am castigat meciul. 
Dupa amiaza a venit d l antrenor si seara am dansat cu totii, ne am simtit 
bine impreuna cu copiii din Carani. 

Luni am fost la film, ne a placut mult pentru ca e prima data cand vizionam un 
film in 3D. 

Marti dimineata dupa micul dejun, ne am facut bagajele si am mers spre 
casa. Am amintiri placute din aceasta excursie, mi as dori sa mai merg. 

Antonia, 10 ani. 

 

 

 

 

Calatoria spre Timisoara mi a placut, locul unde ne am cazat a fost frumos, o 
cladire mare si ingrijita. Am stat in camera cu Alin, dupa ce am mancat am 
mers intr o camera unde ne am uitat la un film pentru copii, noi ne am plictisit 
repede pentru ca nu era dublat in limba romana, iar noi nu reuseam sa citim 
tot.Seara am vorbit cu parintii la telefon, apoi s a dat stingerea, dar n am 
dormit repede, am stat cu becul aprins ca mi era putin frica.  
Am fost la Liceul Sportiv din Timisoara, am vazut unde fac antrenamente 
copiii de acolo, am jucat un meci cu ei ne au batut cu 5 la 1, dar ei sunt mult 
mai antrenati decat noi. Am vizitat stadionul lui Poli Timisoara, ne am facut 
fotografii sa le avem ca amintire.  
Sambata l am sarbatorit pe Aurelian, el nu se astepta sa I facem surpriza un 
tort, era bucuros. Am fost la gradina zoologica din Timisoara unde am vazut 
animale, erau mai putine decat la Resita si au un loc mic de joaca unde ne 



am jucat.   
Am fost la terenul din Carani si ne am jucat fotbal cu copiii de acolo, iar noi 
am castigat.  
Ziua urmatoare am vizionat filmul Strumfii in satul pierdut, film in 3D.  
Am mers spre casa marti dupa ce am luat micul dejun. Pe drum ne am simtit 
bine si nu stiu cat de repede am ajuns acasa. 

Claus, 9 ani. 

 

 

 

Eu am fost nerabdatoare sa mergem in excursie. Cand am ajuns, mie mi a 
placut camera si mi am facut o prietena de acolo, Maria.Am vizitat multe 
locuri, am fost pentru prima data la un liceu sportiv, expozitie de pictura si la 
film in 3D. 

Ne am jucat multe jocuri cu copiii de acolo, i am invatat si pe ei jocurile 
noastre, le a placut in special cele in limba italiana pe care le am invatat in 
tabara de vara la Bradet. 

Duminica m am accidentat la picior, dar d l Bobi mi a facut masaj si mi a 
trecut. Seara am ascultat muzica si am dansat cu totii.  
A fost o excursie frumoasa, multumesc asociatiei care ne ajuta mereu. 
Estera, 10 ani. 

 



 

A venit ziua plecarii la Timisoara. Mama si tata m au condus la microbuz. 
Cand am ajuns acolo, ne au primit cu bucurie. Noi eram foarte bucurosi ca 
vom vizita locuri noi. In aceste zile am vizitat gradina zoologica, Muzeul 
Banatean de Arte, Cinema City. Am facut diverse jocuri si activitati impreuna 
cu copiii si adultii de acolo.Baietii au jucat mult fotbal. Ultima zi a venit foarte 
repede. Ne am luat ramas bun de la organizatori si am plecat fericiti spre 
casa.  Multumim Asociatia Il Giocattolo pentru excursia frumoasa.  
Flavia, 8 ani 

.  

 

 

Eram nerabdatoare sa ajung la Timisoara, eram curioasa cum este acolo si 
ce copii voi intalni. 

Dupa ce ne am instalat in camere si am luat o gustare, am facut activitati de 
cunoastere cu copiii de acolo. La inceput am stat doar cu copiii din Bradet, 
imi era rusine sa vorbesc cu copiii de acolo. Pe parcurs ne am imprietenit si 
ne am jucat impreuna, d na Florentina m a pus pe mine sa explic 2 jocuri, mi 
a placut ca erau jocuri amuzante. 

Ne am dus in parcul din Carani de mai multe ori si ne am jucat mai multe 
jocuri impreuna, ne am amuzat de d na Livia, Bobi si Davide care s au jucat 
cu noi. 

Noi fetele am fost in Timisoara la o expozitie de pictura, acolo am cunoscut 
pe d l Consul Onorific al Italiei si pe secretara lui. Am vazut multe picturi viu 
colorate cu multe personaje din povesti si Castelul Dracula.Tot acolo era si 
Consulul Spaniei si alte persoane importante. 

Am fost fericita ca am putut viziona filmul Strumfii in orasul pierdut, film in 3D. 
Organizatorii excursiei ne au dus si la gradina zoologica, la Liceul Sportiv 



unde ne a explicat d l profesor de sport despre marii sportivi care au fost la 
acel liceu. Baietii nostri au facut un meci amical cu copiii de acolo, chiar daca 
ne au invins, noi am fost fericiti, noi fetele impreuna cu soferii nostri am facut 
galerie baietilor incurajandu i. 

Aceasta excursie pe care asociatia a organizat o a fost cea mai frumoasa 
excursie la care am participat si eu. 

Irina, 10 ani. 

 



 



 



 



 



 

Ofelia 

 


