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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Есть много праздников, которые
любят встречать у нас в стране. Но
одним из главных является
весенний праздник - Пасха. Этот
светлый и добрый праздник несёт с
собой веру, надежду и любовь. В
глубокое утро третьего дня по
смерти Христовой произошло
великое землетрясение, и Господь
расторг врата ада и Своим
божественным всемогуществом
воскресил Своё человечество и
положил основание нашему
воскресению. Сошёл с неба ангел и
возвестил людям о воскресении
Господа. Пасха это день радости
христианской. Для жизни созданы
мы, и будем жить в этих же самых
наших телах: будем жить вечно.
Преемственность дня и ночи,
ежегодное обновление природы
весной, - всё это создано для того,
чтобы наглядно и живо
представить нам наше будущее
воскресение.
Поздравляем всех родителей и
детей с этим светлым праздником и
желаем всех благ и Божьего
благословения!
Коллектив ДДЦ Святая Мария
Своим воскресением Христос дал
людям постигнуть истинность
своего Божества, своего высокого
учения. Христос воскрес и вознесся
на небо, но Он всегда присутствует
в Своей Церкви. И любой из нас
может прикоснуться к Нему – на
главном богослужении, когда
священник выходит к людям с
Телом и Кровью воскресшего
Христа. И нет на земле слов
радостнее, чем те, что говорят друг
другу люди в светлое воскресение
и последующие сорок дней:
«Христос воскрес! Воистину
воскрес!»
BUNVOLENTIA – Petropavlovca
Easter is a
time of
celebration
for many
families. With
it comes the
thought of
spring,
rebirth, Easter egg, Easter baskets

and spending time with family and
friends. Easter is a time of fun, food
and fellowship. It is a time we set
aside to rejoice in what we have and
the newness of spring and the gift of
life.
Terlețchi Reghina
ДДЦ Святая Мария
Easter is
upon us
and as a
spiritual
person I
believe it’s
a time to
celebrate
the renewal of life and the presence
of God within each of us. Easter time
is different for different people but
the one thing we all can agree on, it’s
the season we witness growth and
re-birth. Flowers blossom, trees bud,
birds sing, the sunshine is brighter,
and the daylight remains longer.
Nature’s cycle of rebirth is in full
swing. Easter time is typically a
happy time of year. If God is within
me and I represent the God in my life
then it’s also my opportunity to be
reborn with new ideas, passions and
desires. This time of year is when we
should reflect, change, and release
the heavy baggage we no longer
desire or need. Reflecting and
releasing become our re-birth. It’s
like the saying, “April Showers brings
May Flowers.” So to everyone,
Happy Easter time and may the
renewal begin!
Gîrlovan Ana
ДДЦ Святая Мария
Easter Sunday
I like Easter Sunday
It is colorful and fun
The new life I'll begin
I have Jesus in my heart.
I am just a little thing
In this immense world
And I am grateful to God
In my life for everything.
Brașoveanu Dorina
ДДЦ Святая Мария
Paștele este o frumoasă sărbătoare
de primăvară. În fiecare an oamenii

sărbătoresc învierea Domnului cu
pască, ouă și cozonaci. Noi, copiii de
la centrul Copăceni am hotărît să ne
pregătim de marea sărbătoare. Am
pregătit un colțișor dedicat acesteia,
un panou cu desene de Paști, un coș
cu ouă făcute din ghips și
încondeiate. Fetele mai mari au
croșetat gentuțe mici pentru ouă pe
care le-am dăruit profesorilor. Am
participat activ la concursul
cîntecului pascal. Mie îmi place mult
de Paști.
Rusu Victoria
BUNVOLENTIA – Copăceni
Paștele e o frumoasă sărbătoare ce
ne aduce pace și liniște în casele
noastre. Totodată ne aduce la
cunoștință că Mîntuitorul nostru Iisus
Hristos a înviat. În ziua de Paști
oamenii spun ”Hristos a înviat!„ și
răspund cu ”Adevărat a înviat!”.
Oamenii muncesc de zori și pînă-n
seară, vopsesc ouă roșii, coc pască și
cozonac, pentru că sîmbătă seara
spre duminică să meargă la biserică
și să le sfințească. De Paști trebuie să
facem multe fapte bune, pentru ca pe
fețele noastre și a celorlalți să apară
zîmbetul. De aceea noi, copiii de la
centru, ne-am stăruit să facem un
mic cadou profesorilor dragi și
iubiților noștri părinți. Sărbătorile de
primăvară, îndeosebi Paștele, ne face
viața mai senină și mai interesantă.
Melnițchi Valentina
BUNVOLENTIA – Copăceni
A înflorit
liliacul în prag
Mari ciorchine
cu gust amărui
Le-a sădit
bunelul cu drag
preferate flori
ale lui.
Iar duminica-n ziua de Paști
Masă punem noi sub liliac
Ouă roșii ciocnim
Și cu toți ne întîlnim
Cu salutul ”Hristos a înviat!”
Secrieru Cristina
BUNVOLENTIA – Sîngerei

Duhul Sfînt
Coborît-a, coborît
Coborît-a Duhul Sfînt,

și se uită-nduioșat
La pămîntul înghețat
Iată soarele răsare
Și dă viață, răsuflare
Ia, colo și-arată capul
Iarba-și verde colorantul.
Bobocii pe copac
Mîine, poimîine se desfac
Și-o să fie un alai
Cum nu s-a văzut pe al nostru plai.
Veste bună aduce-n țară
Duhul Sfînt cînd se coboară
Sfînta Fercioară Maria
Vrea să nască pe Mesia
Și-a născut prunc frumos
Cu numele Isus Hristos.
Dar jertfit a fost și el
Ca și bietul cel de miel
A fost aspru pironit,
răstignit și schinjinit
Dar din moarte-a-nviat
Și pe noi ne-a luminat.
Zazuc Galina, profesoară
BUNVOLENTIA – Gangura II
În întreaga tradiție creștină mielul îl
simbolizează chiar pe Isus Hristos,
care s-a jertfit pentru păcatele lumii.
Rugăciunile pentru binecuvîntarea
mieilor datează din secolul VII.
Ulterior mielul fript a devenit una din
bucatele principale de pe masa de
Paști a tuturor creștinilor:
Un mieluț țintat în frunte
Fuge, fuge și s-ascunde,
Drăgălaș și nătărău
Sare uite în pîrău
Soarele zglobiu îl chiamă
Să se joace c-o năframă,
Însă el în cap țintat
Nu vrea să fie înjunghiat
Și se-ascunde în zahat
Mama plînge și il cheamă
Să nu se joace cu o năframă
C-o să fie blestemat
De stăpîn înjunghiat
De Isus luminat.
Bidiuc Victor
BUNVOLENTIA – Gangura II

Ouă Roșii!
Trăiam o fericire
de copil
Pe catifeaua
ierbii de april
Astăzi e o zi mai
însemnată
Bat ca un copil la
poartă
Am venit cu ouă
roșii
Așa e tradiția de la stamoși
Hristos a înviat
Și pe noi ne-a luminat!
Bugaescu Victor
BUNVOLENTIA – Gangura II
Молдова наша страна!
Сколько богатство у тебя!
Много праздников веселых!
Но Пасху я люблю больше всех!
красим яица разным цветамб
печем пасхи, кулачи!
Зажигаем свечи!
песнями и танцами,

настроение нам поднимает
взрослые и дети
Христос воскрес!
воистину воскрес!
Poiata Ina
BUNVOLENTIA – Alexandrovca
Христос Воскрес, Воистину Воскрес!
Праздник долгожданный.
Ждут взрослые и детвора,
Яркий, красочный, прекрасный.
Красивый стол и украшения на нем,
Пасху и сладости детям раздаем.
Семья вся в сборе,
Празднует великий праздник!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Таня Гранчар
BUNVOLENTIA – Alexandrovca
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как песни ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорбь и муки!
Соединим все братские руки,
Обнимаем всех! Христос Воскрес!
Григорица Корина
BUNVOLENTIA – Misovca
Мы ждем
этот день,
Мы ждем
эту ночь,
Это
радостная
ночь для
меня!
Пришла весна, загорелась свеча,
Появились улыбки на лицах людей.
Весь мир ликует, оповещая всех
- Христос Воскрес!
- Воистину Воскрес!
Яким Таня
BUNVOLENTIA - Misovca

Azi rîuri de lumină
Din cer s-au revărsat
Om către om se-nchină
"Hristos a Înviat!"
"Adevărat a Înviat!"
E sfînta zi de Paști
De vrajbă am uitat
Iubirea-n noi renaște...
Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!
Cojocar Alexandra
BUNVOLENTIA – Gangura I
Cîntecul de Paști
Toți copiii poartă-n suflet
Pe pămînt ce-i mai frumos
Și cu bucurie cîntă
Învierea lui Hristos.
Ei urează sănătate
Tuturor ce le ajută
Și la centru, și la școală,
Dăruind iubire multă.
Și dragilor părinți ei zic
Mulțumesc la nesfărșit
Că dau viață pe pămînt.
Pentru toți e-acest cînt!
Brașoveanu Dorina
ДДЦ Святая Мария

Весна!
Цветы цветут, ручей поёт,
И солнышко блестит
Такая красота вокруг!
Ну, это просто прелесть!
Музыка Валерия
ДДЦ Святая Мария
Весна пришла и всё прекрасно
Нам птицы весело поют.
Нас солнце нежно согревает,
Своим теплом всех оживляет.
А это ведь, какое чудо!
Запахло зеленью вокруг,
Цветами весь усыпан луг.
И вдалеке журчит ручей:
Зовёт к себе он всех друзей.
Ника Света
BUNVOLENTIA – Petropavlovca
Paștele nu este o simplă sărbătoare.
Nu e cum credem noi, numai mese
bogate și diferite bucate. Paștele este
o sărbătoare foarte importantă
pentru toți creștinii. Este de fapt cea
mai importantă sărbătoare creștină,
învierea lui Isus Hrisots, care este
mîntuitorul nostru. Cu aproximativ
2000 de ani în urmă el a fost răstignit
din pricina noastră, pentru păcatele
noastre și relele pe care noi le facem.
El a venit pe acest pămînt și și-a
sacrificat viața pentru noi. Această
sărbătoare este și una
duhovnicească. În această zi noi
trebuie să mergem la biserică, să ne
închinăm lui Dumnezeu. Cred că îmi
veți urma sfatul și să nu mai credeți
că Paștele este o sărbătoare de
bucate și obiceiuri. Semnificația
Paștelui este un nou început, o viață
nouă.
Zavatin Ștefan
BUNVOLENTIA – Cojușna

Семинар
очень важен
для нас.
Лично мы
получили
много
полезной
информации,
которую будем применять в своей
работе. Семинар был отлично
организован. Благодарим
организаторов, которые очень
грамотно и интересно преподносят
необходимый материал, дополняя
множеством примеров. Удачи и
дальнейших успехов в вашей
ответственной и очень нужной
работе! Спасибо!
BUNVOLENTIA – Petropavlovca
Mi-a făcut mare plăcere reîntîlnirea
cu distinșii oaspeți de peste hotare la
seminarul recent. Eu am participat
abia a doua oară, dar am rămas
foarte mulțumită și impresionată. Am
avut ocazia de a ne revedea cu

colegii de brazdă, de a ne împărtăși
unul altuia bucuriile, progresele
copiilor. Cu mare plăcere am urmărit
expoziția organizată de fiecare
centru. Mi-a plăcut foarte mult că
oaspeții ne-au ascultat părerile și
doleanțele noastre, că sunt
cointeresați în tot ce facem noi.
Copiii au participat la concursuri. ne
mîndrim că am ocupat locul întîi la
două concursuri și sperăm că în viitor
să avem și mai multe locuri
cîștigătoare. De la seminar am plecat
toți cu o dispoziție plăcută, cu
sufletul înaripat de a face lucruri noi
și frumoase. Le aducem mulțumiri
tuturor pentru clipele plăcute
petrecute, pentru tot ce fac pentru
copiii centrului nostru.
Dandara Eugenia
BUNVOLENTIA – Copăceni

Impresiile mele despre seminar sunt
cît se poate de bune. Cel mai mult
mi-a plăcut expoziția realizată de
centre, de asemenea concertul
organizat, masa și concursurile care
au fot distractive. Eu am participat la
concursul posterului. Rivalii mei erau
unii pe potrivă, din păcate nu am luat
nici un loc, dar data viitoare sper
mult să fie invers. Deci, totul a fost
minunat și așa cum trebuia să fie.
Coroșanu Victoria
BUNVOLENTIA – Bilicenii Vechi
28 апреля я участвовала в
семинаре в с. Григоровка. Приехав
туда, мы разложили свои работы и
ждали распределения по группам.
Я участвовала в конкурсе стенгазет
«За лучший мир без наркомании,
алкоголизма и курения». Эта тема
хоть и интересная, но сложная. Там
я встретила свою подругу с которой
я встретилась в лагере. Когда мы
вошли в зал, то увидели много
разных творческих работ. Очень
понравился концерт, было
красивое зрелище. Перед отъездом
нам раздали сладости. Но очень
жаль, что не все ребята из нашего
центра смогли так хорошо
отдохнуть.
Романчук Алина
BUNVOLENTIA – Mihailovca
Într-o zi însorită de primăvară, cu
păpădii
înflorite, cu
frunze
fragede pe
copaci noi am
plecat la
seminar la
Grigorăuca.
Este al doilea seminare la care am
participat. Ca și prima oară m-a
surprins plăcut expoziția lucrărilor
copiilor din alte centre. Am luat
multe idei interesante pe care
împreună cu colegii de la centru ne
vom strădui să realizăm. Am
participat la concursul de croșetare,
dar nu am ocupat nici un loc. Dar nu

m-am indispus, sunt abia la început
de cale. Sper să mai particip la
activități de acest fel și mulțumesc
celor ce au organizat acest seminar.
Roșca Elena
BUNVOLENTIA – Sîngerei
Mă numesc Prepeliță Radu, elev în
clasa a 9-a. Recent am participat la
seminarul organizat la Grigorăuca. Ma impresionat mult expoziția
amenajată de către centrele. Unele
lucrări le-am luat ca model pentru a
le confecționa cu colegii mei.
Personal am participat la concursul
de șah și am ocupat locul III. A fost
un concurs bine organizat. Mi-am
făcut prieteni noi. Din numele
elevilor din Bilicenii Vechi aduc
mulțumiri organizatorilor
seminarului. Sunt bucuros că am
avut ocazia să particip la concurs. Le
doresc tuturor colegilor, pedagogilor
și sponsorilor sănătate, succese și
multe realizări.
Prepeliță Radu
BUNVOLENTIA – Bilicenii Vechi
Seminarul mi-a lasat multe amintiri
frumoase, fiind foarte așteptat. Noi
am lucrat mult și sunt mulțumită că
am avut posibilitatea să arătăm
munca noastră: am dansat și am
cîntat și am arătat lucrările noastre
din centru. Mulțumesc sponsorilor
pentru această sărbătoare.
Neaga Simona
ДДЦ Святая Мария
La 28 aprilie
un grup de
copii am
participat la
sărbătoarea
de la
Grigorăuca.
Nu pentru
prima dată particip la așa sărbătoare
dar aceasta e deosebită. La concursul
de tenis am cîștigat locul întîi. A fost
un joc cinstit. Mă bucur foarte mult
că am fost apreciat cu un cadou de
preț. Am făcut noi prieteni și i-am
revăzut pe cei vechi. Mulțumim celor
ce organizează asemenea întîlniri.
Vreme Igor
BUNVOLENTIA – Copăceni
28 апреля центр «Bunvolentia
Mihailovca» принимали участие в
семинаре в с. Григоровка. Я попала
в старшую группу по вязанию
крючком и выполняла работу по
схеме – кружевную салфетку. Тут
же я познакомилась с ребятами из
других центров. Мне понравилась
выставка работ, которые
выполнили дети. Ученик 7-го
класса, Уманский Даниел занял 3-е
место по теннису, чем нас очень
обрадовал. А также нас вкусно
покормили и вручили каждому по
большой шоколадке. Мы с
удовольствием посмотрели
концерт, подготовленный

григоровскими ребятами. Большое
спасибо организаторам семинара.
Виговская Дарья
BUNVOLENTIA – Mihailovca

Recent am
participat la
seminarul de
la
Grigorăuca.
Mi-a plăcut
acest
seminar, dar
cel mai tare m-au impresionat
lucrările copiilor. Am participat la
concursul de croșetare. Desigur că
am avut foarte multe emoții, dar leam depășit. M-am bucurat pentru că
am ocupat locul I. Mi s-a dat un
cadou de preț. Mulțumesc
sponsorilor. Am multe impresii
plăcute, prieteni noi, concert, masa –
totul a fost nou pentru mine.
Mulțumesc celor ce au organizat
asemenea măsură.
Chetrari Veronica
BUNVOLENTIA – Copăceni
Я участвовал в соревнованиях по
настольному теннису и занял 2-е
место. Противники были достаточно
сильными, было с кем играть.
Надеюсь, что к следующему
семинару столы поставят в
помещении, и ветер не будет
мешать игре.
Градинар Глеб
ДДЦ Святая Мария
O zi frumoasă, cînd soarele zîmbește
tuturor. Bucuroși elevii din centrul
”Bunvolentia 13” se îndreaptă spre
Grigorăuca la cel de-al 9-a seminar al
centrelor. Am pregătit materiale
pentru expoziție, lucrate cu mult
drag de către colegii mei. Am avut
ocazia să văd și diferite materiale din
alte centre, în care a fost depusă
multă muncă, răbdare și străduință.
Mulțumesc tuturor pentru
posibilitatea de a participa la așa
întruniri. Venită acasă am avut ce
povesti mamei, colegilor mei. Pentru
domnii sponsori am aparte cuvinte
dragi de mulțumire pentru că ne
conduc în lumea frumosului.
Diacișin Irina
BUNVOLENTIA – Bilicenii Vechi
La seminarul din Grigorăuca a fost
minunat. Pentru mine a fost
interesant faptul că am cunoscut alți
pedagogi, copii. Mi-a plăcut cum a
fost organizată expoziția, unde am
făcut schimb de experiență. M-a
bucurat participarea la concursul
posterelor. Cu părere de rău nu am
cîștigat. Voi munci mai mult pentru
următoarele întreceri.
Chițan Maria
BUNVOLENTIA – Copăceni
Recent am participat la un concurs
pentru cel mai bun lucru croșetat
care s-a desfășurat în centrul pentru

copii și tineret din satul Grigorăuca.
Am fost foarte bucuroasă că anume
eu am fost aleasa pentru a participa
la această frumoasă competiție a
gustului artistic și măiestriei,
chiar dacă nu am ocupat nici un loc
premiant, dar nu m-am indispus. În
schimb am avut posibilitatea și
fericita ocazie de a comunica cu
semenii mei din alte localități, de ami face noi prieteni, de a face schimb
de opinii cu ei asupra unei sau altei
probleme. Am admirat
cu multă satisfacție frumusețea
satului Grigorăuca, a stadionului din
preajma centrului de zi, m-am
convins încă o dată de frumusețea
sufletească și
ospitalitatea oamenilor din partea
locului. Gazdele de la Grigorăuca au
făcut tot posibilul ca noi să ne simțim
foarte bine. Mi-au plăcut foarte mult
performanțele semenilor din acest
centru și le mulțumesc tuturor
organizatorilor pentru această
frumoasă ocazie.
Maistrovoi Natalia
BUNVOLENTIA – Gangura I
Ziua de 28
aprilie, eu
împreună
cu cîteva
fete din
centrul de
zi
"Bunvolen
tia -4" am
fost cu profesorii în satul Grigorăuca
cu ocazia a trei concursuri : de
desen, de șah și de croșetare. Eu și
Galina Androncen am fost la
concursul de desen.
În acea zi frumoasă noi cu profesorii
am călătorit puțin. Bineînțeles că
fiecare a fost cu tema sa și tot odată
ne-am pregătit de acasă.
Cînd am ajuns acolo am observat
niște schimbări. E și clar că era
primăvara. Mi-am văzut vechii mei
prieteni, dar nu pe toți, însă aș dori
să îi revăd.
Deja e a treia oară cînd eu merg în
satul Grigorăuca. În sală au fost
dansuri, a răsunat muzica, a fost
foarte frumos. Bineînțeles că au fost
desene și numeroase
lucrări frumoase. Am fost serviți la
masă, apoi împreună am ieșit afară și
am făcut cîteva fotografii. După ce
fiecare a fost servit cu o ciocolată, cu
sufletele pline de emoții am mers
acasă. Drumul spre casă ne-a părut
foarte scurt.
Gopleac Cristina
BUNVOLENTIA – Gangura I
Într-o zi frumoasă de sîmbătă, 28
aprilie, am plecat în satul Grigorăuca
cu cîțiva colegi din centrul nostru de
zi. Noi am participat la diferite
concursuri. Fiecare din noi am avut
un singur scop, să luăm un loc de
frunte la concursurile noastre,
dar am avut o concurență puternică
și din păcate nu am reușit să obținem
locurile dorite. Pe viitor vom munci
mai mult ca să revenim acasă cu un

sac de cîștiguri.
Apoi după concursuri ne-am jucat în
diferite jocuri sportive. Noi ne-am
făcut prieteni din alte centre. În casa
de cultură au fost prezentate
cele mai frumoase lucrări făcute de
copii. Noi cu atenție le priveam și le
admiram. Am fost mulțumiți pentru
masa gustoasă cu dulciuri și multe
feluri de bucate.
Le aducem mulțumiri profunde
bucătarilor pentru stăruința depusă
pentru noi. După masă am vizionat
un concert minunat.
Vrem să menționăm ne-am facut o
părere extraordinară după acest
concert. Noua ne-a placut cel mai
tare cum au dansat elevii claselor
mai mari.
După masă noi am făcut o poză în
grup cu toți copiii care au venit la
Grigorăuca. Ne dorim să mai vizităm
acest sat splendid, să mai participăm
la alte activități interesante
organizate pentru noi.
Juncu Dorin
BUNVOLENTIA – Gangura II
Настала суббота. Вместе со своими
друзьями мы едим в Григоровку.
Каждый год там проходят конкурсы
на лучший рисунок, по шахматам и
вязанию. Я участвовала в конкурсе
рисунков вместе с моей
одноклассницей Ирой. Жаль, что
мы не заняли призовое место. Но
мы познакомились с девчонками из
Михайловке, с которыми мы сейчас
переписываемся. Очень интересной
была выставка работ других ребят.
Мне понравились работы из бисера,
из дерева, из цветной бумаги, из
фольги. В Григоровке очень
гостеприимные и радушные люди.
Спасибо хозяевам и спонсорам за
предоставленную возможность
участвовать в конкурсе, и это
делает нашу жизнь более ярче и
радостнее.
Григорица Корина
BUNVOLENTIA – Misovca
Субботни
й день.
Солнечны
й, яркий,
весенний
день.
Доехали
хорошо.
Распределили детей по группам. Я
участвовала в конкурсе вязание
крючком по схеме. Наши ребята
участвовали в конкурсе по
шахматам, теннису, рисованию. Мы
собрались 15 центров. Едем мы в
третий раз. Там познакомились с
детьми других центров. Делимся
опытом, обмениваемся мнениями.
Рады новым идеям и новым
друзьям. После многих
переживаний, наконец подведены
итоги, и мы приятно удивленны: по
вязанию крючком первое место, по
рисованию – второе. Спонсоры нам
вручили нам ценные призы. Мы
благодарны нашим спонсорам за
предоставленную возможность

увидеть новые места, новые идеи,
новых друзей.
Славова Оксана
BUNVOLENTIA – Alexandrovca
Frumoasă și încîntată sărbătoare a
fost organizată primăvara. Eu am
participat la concursul de desen și
sînt încîntată că am luat locul III. Miau plăcut mult concursurile
organizate și aș dori ca și la anul să
particip la următorul seminar. M-au
încîntat lucrările copiilor din diferite
sate, care și-au arătat prin lucrările
sale toată imaginația cu care sînt
înzestrați. Gazda a fost primitoare,
venind în ajutor cu sfaturi și vorbe
dulci. Doresc multă sănătate tuturor
ce au organizat seminarul și celor
care au sponsorizat acest proiect.
Șugui Emanuela
BUNVOLENTIA – Cojușna
Într-o zi
nemaipome
nită de
primăvară,
la sfîrșit de
aprilie, am
avut ocazia
să particip
la faimosul
seminar din Grigorăuca. Pot afirma
cu siguranță, că seminarul a fost unul
foarte productiv. Sunt foarte mîndră,
că copii din Cojușna au participat,
Țugui Emanuela și Zavatin Ștefan,
care au luat locul III la concursul
gazetei de perete. Eu am luat locul II
la șah, loc de care m-am bucurat
mult, atît eu, cît și părinții mei.
Colega mea, Zmeu Irina, a mînuit și
ea cu multă sîrguință croșeta. Mi-a
plăcut revederea cu dl Peter Garst,
care a sosit la seminar. Cu toții îi
purtăm adînc respect și dragoste
pentru sufletul său mare. Mi-a făcut o
mare plăcere comunicarea cu el. Ne
închinăm pînă la pămînt pentru
sufletul măreț și sfînt a multor
oameni, ce ne ajută ca viața noastră
să fie mai ușoară și mai fericită.
Gordelețchii Irina
BUNVOLENTIA – Cojușna
Pe data de 28 aprilie împreună cu
colegii și profesorii centrului
BUNVOLENTIA Cojușna am participat
la seminarul organizat în Grigorăuca.
Personal am participat la concursul
de croșetare, unde am învățat lucruri
noi. Cu toate că nu am luat nici un loc
de frunte, sînt mulțumită pentru
experiența căpătată, pentru lucrurile
văzute și pentru cunoștințele noi.
Zmeu Irina
BUNVOLENTIA – Cojușna

Dragi copii, fiecare din voi poate să-şi
împărtăşească ideile. Aşteptăm noi
sugestii şi propuneri pentru diverse
articole.
Дорогие ребята, каждый из Вас может
поделиться своими мыслями.
Ждем от Вас новых идей и статьей о
нашей жизни.

