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PRIETENII COMENIUS
Sărbătorile Pascale petrecute cu voi, Kaja şi
Jurga, au fost minunate. Nu voi uita niciodată aceste
zile. În prima zi nu ştiam ce să zic, cum sa vorbesc cu
voi, cum să vă explic unele lucruri; eram emoţionată,
însă când am ajuns acasă, acest sentiment a dispărut
şi am început să vorbim despre multe lucruri.
Acomodarea voastră sper că a fost ok şi că v-aţi simţit
bine în casa mea.
Următoarele zile au fost pline de activităţi: am
jucat volei, handbal şi baschet la sala de sport şi neam distrat împreună. Am fost la Mănăstirea Neamţ,
unde am văzut icoana Maicii Domnului cu trei mâini
şi pivniţa cu cranii, la Cetatea
Neamţului, la Baraj (unde am
făcut o mică plimbare cu
vaporaşul şi ne-am uitat după
suveniruri), la Zimbrărie şi la
Ştrand. Am vizitat herghelia şi
ne-am plimbat cu telegondola.
În aceste zile am ciocnit
ouă roşii împreună şi am
mâncat specialităţi
tradiţionale româneşti, pască
şi cozonac.
Am fost şi în Parcul Tineretului, unde am făcut
poze cu iepuraşii uriaşi.
În ultima seară am fost pe Pietricica să vedem
panorama oraşului. Deşi era întuneric, am reuşit să
facem câteva poze ca amintire. Tot în aceeaşi seară
am petrecut ceva timp împreună cu Klaudia, o
poloneză, şi gazda ei, Andra. Atunci fetele şi-au
contactat părinţii, iar Jurga ne-a arătat site-ul şcolii
ei şi alte locuri din Lituania. Am jucat cărţi şi ne-am
învăţat una pe alta câteva cuvinte în lituaniană,
poloneză şi română.
Plecarea lui Kaja şi a grupului polonez a fost
foarte tristă; când ne înţelegeam mai bine a trebuit
să plece înapoi, acasă. Mă bucur că ne-am cunoscut
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şi sper să ne reîntâlnim cândva.
Rămăsesem doar eu şi Jurga, care trebuia să plece şi
ea în următoarea zi. În ziua aceea am jucat volei, iar
acasă am jucat Monopoly.
În ziua plecării grupului lituanian i-am condus
la Hotel Ceahlău, unde îi aştepta autobuzul. A fost
trist să-i vedem plecând, unii au şi plâns, însă ştim că
ne vom revedea în curând, iar gândul acesta ne face
să ne bucurăm nespus.
(Andreea Lazăr, class 9A)

COMENIUS FRIENDS
The days spent with you, Kaja and Jurga, were
wonderful. I will never forget
this experience.
On the first day, I didn't
know what to say, how to talk
to you, how to explain things
to you. I was a little anxious,
but when I got home, I felt
more relaxed. I tried to be a
good host and make you feel
ok at my place.
The next days were full of
activities. We went to the sport
club were we played team sports and had fun. I hope
you enjoyed the visit to the Bison Reservation, the
boat ride on the Lake Bicaz and the panorama of our
town seen from the telegondola.
On our last evening we walked up the
Pietricica hill where we took some wonderful photos.
There we spent some time with the Polish girl,
Klaudia, and her host, Andra. I had fun learning
some Lithuanian, Romanian and Polish words.
We had a great time together and that's why we
were sad when our friends left. I'm looking forward
the meeting you again, in Lithuania, in September.
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COMENIUS FRIENDS
This year has been the year with some of the
most extraordinary experiences. I had the occasion
to host 2 foreign students, one from England and
one from Lithuania. They came in Romania being
part of a project called Comenius. Comenius helps
children from Europe to travel and learn about
people, traditions, education and most important
to socialize and get to know all different nations that
live on the oldest continent.

PRIETENII COMENIUS
Acest an a fost unul cu o experienţă deosebită.
Am avut ocazia să cazez două eleve străine, una din
Anglia şi una din Lituania. Ele au venit în România,
în cadrul unui proiect Comenius. Comenius ajută
copiii din Europa să călătorească şi să înveţe despre
oameni, tradiţii, educaţie şi cel mai important lucru,
să socializeze şi să afle despre naţiuni diferite care
locuiesc pe cel mai bătrân continent. Poate părea
ciudat pentru unii dintre noi care nu au vorbit
niciodată cu un elev străin aflat în gazdă la el şi să fie
“ghidul” său. Toţi aceşti elevi s-au simţit extraordinar
la noi şi am petrecut foarte bine împreună.

It seems strange for some of us that have
never talked to a foreign student to host them and
be their “guide” around. All these students have
been great and we had a really good time together.
During this project we will have the chance to visit
them too. I can't wait to see what their country is
like. Comenius is very good because it helps us
discover more. These are the advantages of having
a united Europe. Comenius directs us to a
multicultural education, with will be our way to star
a life in a Europe without any barriers or
boundaries.

De-a lungul acestui proiect avem şi noi şansa de
a-i vizita, de asemenea.
De-abia aştept să văd cum este ţara lor.
Comenius este un program foarte bun pentru că
ne ajută să descoperim multe lucruri. Acesta este
avantajul de a avea o Europă unită. Comenius ne
îndrumă spre o educaţie multiculturală, care ne poate
ajuta să începem un drum în viaţă, într-o Europă fără
bariere şi fără graniţe.
(Antim Popescu, class 7B)
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I was one of lucky pupils selected for this
programme.

FILĂ DE JURNAL
Începutul noului an şcolar mi-a adus o mare
surpriză. Era vorba despre agitaţia unor profesori
de-ai noştri care se pregăteau să plece în Polonia.
Atunci am aflat că un proiect European tocmai
începea. Eu am fost unul dintre norocoşii elevi aleşi
pentru acest program.

The week after Easter, our Comenius friends
arrived at our school. There we were told which girl
or boy we were going to host. My guest was a
Lithuanian girl, Juste. The excitement of the
meeting left me speechless. A new friendship was
about to begin.

The trips we took brought us closer to each
În săptămâna de după Paşti, prietenii noştri other and gave us the opportunity to share ideas
Comenius au sosit în şcoala noastră. Atunci ni s-a about hobbies, books, films, music.
spus urmează să găzduim o fată sau băiat din cadrul
I was very anxious about my English, I made
proiectului. Oaspetele meu a fost o elevă din confusions but Juste encouraged me with a warm
Lituania, Juste. Emoţiile întâlnirii m-au lăsat fără “it's ok”.
cuvinte. O nouă prietenie
I had a great time with
stătea să înceapă.
my friend and it was hard to
Călătoriile ne-au ajutat
say goodbye for both of us,
să ne apropiem una de cealaltă
although I could see that my
şi ne-au dat ocazia să ne
friend was eager to meet her
împărtăşim ideile despre
family and friends back home
hobby-uri, cărţi, filme,
in Lithuania.
muzică.
What I liked best was the
Am fost reţinută în
morning we spent at the
privinţa cunoştinţelor mele de
Sports Club. I appreciate that
limba engleză, am făcut
our Lithuanian friends took it
confuzii, însă Juste m-a
very seriously and wore their sport outfit which was
încurajat mereu cu un cald “este în regulă”.
very much like the one of the “Ceahlăul” Sports Club.
Am petrecut minunat cu prietena mea şi ne-a
Our trainers had the idea to make mixed
fost foarte greu să ne spunem “la revedere” deşi am teams. They gave us directions and everybody under
văzut că prietena mea era dornică să-şi întâlnească stood what to do. It was so great to see how English
familia şi prietenii la întoarcerea acasă, în Lituania. and sports kept us together.
Georgiana Onu, class 8B

I'm decided to improve my foreign langueges
because they are really useful.
I can't wait to meet my Comenius friends again, in
another country.

DEAR FRIENDS,
The beginning of the last school year brought
me a big surprise. There were rumours that our
teachers were preparing to leave for Poland. Then, I
found out that an European project had just started.
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ÎN CÂTEVA ZILE, PRIETENIE
PE VIAŢĂ
Sociabilitatea este cuvantul care descrie grupul
lituanian. I-am cunoscut, i-am văzut şi am râs cu ei, şi
am realizat că sunt foarte spirituali.
Linute, fata care a stat la mine este grozavă. Încă de la
început am ştiut că ne vom face echipă buna
împreună.
Am râs, am glumit, am mâncat şi am călătorit
împreună. De-a lungul celor câteva zile petrecute în
Piatra Neamţ, am fost ca două surori şi părea că ne
ştim de foarte multă vreme. Poate de aceea ne-am
simţit aşa de bine împreună. Întregul grup lituanian
m-au făcut să mă simt bine, ca şi cum aş fi fost una dea lor.

IN A FEW DAYS, FRIENDS
FOR LIFE

M-am hotărât să repet experienţa când voi fi în
Lituania ori în alte proiecte desfăşurate de şcoala
noastră.

Sociability is the word to describe the
Le mulţumesc tuturor profesorilor implicaţi în Lithuanian group. When I met them, I saw them
proiect, care ne-au dat şansa de a cunoaşte atât de laugh and I realised they were very witty.
mulţi tineri din atâtea ţări străine.
Linute, the girl that I hosted, is very cool. From the
Consider că “învăţarea pe tot parcursul vieţii” beginning I knew we were going to make a good
arată exact ce am experimentat de fiecare dată când team.
ne-am întâlnit cu partenerii Comenius.
We laughed, told jokes, ate and took trips
togheter. During the few days in Piatra Neamţ, we
Ştefan Blaga, clasa 9B
were like sisters and we seemed to knew each other
for a long time. Maybe that's why we got on so well.
The whole Lithuanian group made me feel at ease
and as if I were one of theirs.
I'm decided to repeat this experience when I am in
Lithuania or in other projects developed by
our school.
I thank all the teachers envolved in this
project who gave us the chance to know so many
young people from foreign countries.
I consider theat “learning all throght the life”
shows exactly what we experienced each time we
met our Comenius parteners.
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