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În mijlocul lui iulie
Copiii au încercat

Să-şi urmeze nişte vise
Într-un Mestecăniş uitat.

AAnnddrreeii BBuurrccăă

Din Mestecănişul uitat
Noi am plecat...

Spre Dorna să vizităm
Un parc minunat...

De veveriţe încântat.

Andrei (Burcă)

Ajunşi la Mestecăniş
Mulţi brazi erau fericiţi

Că din nou a sosit
Un timp înverzit.

De multe ori m-am gândit
Cum ar fi brazii neînverziţi

Cum ar fi Mestecănişul fără munţi
Şi munţii fără brazi.

Brânduşa (Chiriac)

EXPLICAŢIA PLOII DE
LA MESTECĂNIŞ

Mestecănişul mestecă
ardei iute...

Şi fiindcă îi arde gura,
Plânge toată ziua

Cu lacrimi de ploaie.

Andrei (Burcă)

PARADA MĂŞTILOR
DE LA 

MESTECĂNIŞ
CEA MAI ORIGINALĂ

MASCĂ

Brânduşa

CEA MAI HAIOASĂ
MASCĂ

Ionuţ

CEA MAI ORIGINALĂ
PREZENTARE

Anca M.CABANĂ DIN LEMN
LÂNGĂ O STÂNĂ

LA DOMNUL BODNAR     

Telefon - 0745 / 275.046

CABANA MESTECĂNIŞ
LOC. MESTECĂNIŞ

D-NUL SPÂNU EUSEBIU     
Telefon - 0744 / 601.121

0744 / 390.388 
0230 / 577.087



PPPP RRRROOOOGGGG RRRRAAAAMMMM UUUU LLLL  TTTTAAAABBBBEEEERRRREEEEIIII   DDDD EEEE
LLLLAAAA  MMMM EEEESSSS TTTTEEEECCCCĂĂĂĂNNNNIIII ŞŞŞŞ

-21– 26  iulie 2008-

LUNI, 21 iulie 2008

• Sosirea în cabană, Cazare;
• Probleme organizatorice; 

MARŢI, 22 iulie 2008

8,30 – 9,00 – Deşteptarea şi înviorarea
9,00 –10,00 – Micul dejun
10,00 – 14,00 – Drumeţie în localitatea
Mestecăniş- prezentarea zonei şi împrejurimi, viz-
itarea Păstrăvăriei „Valea Putnei” – 5 km;
14,00- 15,00 – Masa de prânz
15,00- 16,30 – Program de odihnă
16,30- 19,00 – Vizitarea unor exploatări miniere:
Dadu, Tolovanu, Arşiţe – 1-2 km;
19,30 – 20,30 – Cina
20,30 - 23,30 – Activităţi recreative (joc de cărţi,
diferite jocuri cu mingea)

MIERCURI, 23 iulie 2008

8,30 – 9,00 – Deşteptarea şi înviorarea
9,00 –10,00 – Micul dejun
10,00 – 11,00 – Activităţi recreative (desene,
jocuri, diferite produse)
11,00 – 13,30 – Excursie la mănăstirile şi schiturile
din împrejurimi (Hramul Sfintei Marii)
13,30- 14,30 – Masa de prânz
14,30 – 17,00 – Concurs sportiv  de badminton, cu
premii
17,00 –19,30– Jocul de echipă: “Castelul”; 
19,30 – 20,30 – Cina

20,30- 23,30 - Activităţi recreative (joc de cărţi,
diferite jocuri cu mingea)

JOI, 24 iulie 2008 

8,30 – 9,00 – Micul dejun
9,00 – 16,00 – Excursie la Vatra Dornei (la Muzeul
şi Parcul local şi la izvoarele de apă mineral);
Masa de prânz constă dintr-o hrană rece.
16,00– 17,00 - Odihnă
17,00 –19,30– Jocul de echipă: “Castelul”; 
19,30- 20,30 – Cina

20,30 – 23,30 Activităţi recreative (joc de cărţi,

diferite jocuri cu mingea)

VINERI, 25 iulie 2008

8,30 – 9,00 – Deşteptarea şi înviorarea
9,00 –10,00 – Micul dejun
10,00 – 13,00 – Drumeţie în pădure la cules de
fructe de pădure
15,00 – 16,00 – Masa de prânz
16,00 – 17,00 –Odihnă
17,00- 18,30 – Cules de lemne pentru foc de tabără
18,30- 19,30 – Festivitatea de închidere a taberei;
Prezentarea minirevistei “Mestecăniş – 2008”
19,30- 20,30 Cina
20,30 – 23,30 Carnaval şi foc de tabără

SÂMBĂTĂ, 26 iulie 2008

8,30 – 9,00 – Deşteptarea şi înviorarea
9,00 –10,00 – Micul dejun
10,00 – 12,00 – Pregătirea bagajelor pentru ple-
care
12,00 – Plecarea participanţilor
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I.Prezentul regulament este valabil pe întreaga du-
rata a taberei.
II.Pe toată durata taberei, toţi participanţii se
obligă să respecte agenda întâlnirii, să participe
la toate activităţile incluse în program. Imposibil-
itatea obiectivă de a participa la activităţile din
tabără va fi comunicată imediat profesorului în-
soţitor. 
III.Orice problemă legată de buna desfăşurare a
taberei, buna înţelegere între participanţi, cât şi
problemele de sănătate vor fi comunicate în cel
mai scurt timp însoţitorului de grup. 
IV.Pe întreaga durată a taberei sunt strict interzise
următoarele:
• Părăsirea incintei din zona de cazare fără înşti-
inţarea şi acordul prealabil al însoţitorului de
grup;
• Consumul de băuturi alcoolice;
• Fumatul;
• Scăldatul în lacuri sau râuri;
• Distrugerea sau avarierea dotărilor şi utilităţilor;
V.Pe tot parcursul taberei participanţii vor da
dovadă de respect reciproc, vor adopta o conduită
adecvată specifică unor elevi de clasa a VI-a.
V.Toţi elevii vor avea asupra lor îmbrăcăminte şi
încălţăminte adecvate .
VI.Nu vor arunca sticle sau hartii pe geamul mi-
crobuzului sau al trenului.
VII.Urcarea sau coborarea din au-
tocar sau tren se va face fără
busculade, în linişte şi doar
când maşina sau trenul
sunt oprite.

CCCC ĂĂĂĂ ŞŞŞŞTTTT IIIIGGGGĂĂĂĂ TTTTOOOORRRR IIIIIIII   DDDDIIIIFFFF EEEERRRR IIIITTTT EEEELLLL OOOORRRR   
CCCC OOOONNNNCCCC UUUURRRRSSSS UUUURRRRIIII

CCCCOOOONNNNCCCCUUUURRRRSSSS UUUULLLL  DDDDEEEE  CCCCĂĂĂĂRRRRŢŢŢŢIIII

Dascalu Andreea - bilet 5 = minge
Dascălu Anca - Ionela - bilet 7 =
minge
Hlamagă Bianca - bilet 10 = cană
Hlamagă Mihaela - bilet 4 = minge
mov
Burcă Andrei - bilet 3 = acoarele
Macovei Anca - bilet 9 = cană
Nechifor Georgiana  - bilet 8 =
minge

CCCCOOOONNNN CCCCUUUURRRRSSSSUUUULLLL  DDDDEEEE  VVVVOOOOLLLLEEEEIIII

Chiriac Brânduşa - bilet 2 = radio
Burcă Ionuţ - bilet 6 = minge verde
Podovei Ştefan - bilet  1 = trusă
pentru CD
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BURCĂ ANDREI - la Muzeul de Ştiinţele
Naturii, în parcul cu veveriţe, la carnaval, la
mănăstirea Pantelimon, la Catedrală şi la
topogan.
BURCĂ IONUŢ - la Muzeul de Ştiinţele
Naturii, în parcul cu veveriţe, la carnaval, la
mănăstirea Pantelimon, la Catedrală şi la
topogan.
CHIRIAC BRÂNDUŞA - la Muzeul de
Ştiinţele Naturii, în parcul cu veveriţe, la car-
naval, la mănăstirea Pantelimon, la Catedrală
şi la topogan.
HLAMAGĂ BIANCA - la Muzeul de Şti-
inţele Naturii, în parcul cu veveriţe, la car-
naval, la mănăstirea Pantelimon, la Catedrală
şi la topogan.

HLAMAGĂ MIHAELA      - II -
MACOVEI ANCA      - II -
PODOVEI ŞTEFAN      - II -
DASCALU ANDREEA      - II -
DASCĂLU ANCA - IONELA      - II -
NECHIFOR GEORGIANA      - II -

INSTANTANEE...



LA MUZEUL DE ŞTIINŢELE 
NATURII ŞI CINEGETICĂ...

Acest muzeu a fost inaugurat în anul
1956 iar în muzeu sunt reprezentate bogăţi-
ile naturii din Ţara Dornelor. În expoziţiile
din muzeu pot fi întâlnite familii de cerbi şi
căpriori, urşi bruni, vulturul pleşuv brun,

cocoşul de munte, cocoşul de mesteacăn
precum şi multe specii de păsări şi mam-
ifere.

Cocoşul de mesteacăn este răspândit
la graniţa superioară a pădurilor de munte
şi se mai întâlneşte astăzi în Bazinul Dor-
nelor la Dornişoara şi Cârlibaba.

Andrei (Burcă)

Revista taberei...Revista taberei...
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PAS CU PAS SPRE MESTECĂNIŞ

Ozi de vară în ade-
văratul sens al cu-
vântului… o zi în

care împăratul Soare îşi răs-
frânge suliţele aurii spre în-
treg pămân tul, iar arborii se
înalţă trufaşi spre cer, parcă
mulţumindu-i acestuia pentru
minunile ce ni le oferea în
acea zi minunată... Farmecul
pădurii se făcea prezent prin
unduioasele triluri ale
păsărelelor ce înfăşurau at-
mosfera într-o veche simfonie
a naturii…

Aşa îmi amintesc prima zi
de tabără când, deşi obosiţi,
ne-am lăsat uşor în mâinile
naturii, surprinşi fiind de
acest colţ „din rai” şi mai ales
de liniştea şi atmosfera ce se
îmbiba plăcut cu adierile
suave ale vântului.

Nefiind pentru prima dată
într-o tabără de acest, am

rămas foarte plăcut plăcut im-
presionat  atât de peisajul
acestei zone cât şi de spiritul
de echipă ce l-au dovedit
copiidin clasa a VI-a G.

Toţi sunt diferiţi, toţi au
opinii diferite şi toţi con-
tribuie la realizarea unei re-
viste care să dăinuie în timp.

Urmează ca în zilele ră-
mase din tabără să descopăr
din minut în minut, noi şi noi
motive ce ne fac viaţa plină de
linişte, frumuseţe şi culoare.

Dar până atunci vă urez să
profitaţi la maxim de fiecare zi
de tabără!      

Diriginte, 
Prof. Romeo Bolohan

MESTECĂNIŞ

Mestecănişul e trist...
De când noi am sosit,
Iar când noi am plecat
El din nou e fericit...

Mihaela (Hlamagă)
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Noi suntem caldura caminului tau in
noptile reci de iarna si umbra prietenoasa ,
atunci cand soarele arde. 
Suntem grinda casei tale, scandura mesei,
patul in care dormi,
coada sapei, invelisul carbunelui cu care scrii
si usa adapostului tau. Suntem lemnul 
leaganului copilariei si al sfintei cruci de
veghe.
Suntem mana ogoarelor, obarsia izvoarelor, 
podoaba muntilor, scutul satelor si covor
de frumusete al naturii.

Ascultati rugamintea noastra:
“ Ocrotiti-ne si nu ne distrugeti”!

Revista taberei...Revista taberei...
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Animale-simbol

Leul= curaj şi nobleţe
Vulturul= cutezanţă
Şarpele= înţelepciunea
asteptarii
Mielul= blandeţea, nevi-
novăţia
Porumbelul= pacea
Lebada= graţia, fru-
museţea
Câinele= prietenia, de-
votamentul
Ursul= duritate

Vulpea= viclenia
Iepurele= frica
Albina= hărnicia
Rândunica= primăvara

Plante-simbol

Bradul= tinereţe
Stejarul= fălnicie
Trifoiul= noroc
Crinul= tinereţe
Trandafirul= iubire
Ghiocelul= primăvara
Grâu= bogăţie

Andrei (Burcă)


