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Понеделник - 4 април 
През първия ден от нашата 
работна среща, директорът на 
училището ни приветства с 
добре дошли .  

Последва фолклорна програма, 
подготвена от учители и 
ученици от училището.  

Най-мило беше посрещането в 
класната стая на 
първокласниците, които 
изпълниха  песен на словашки.  

              Официално посрещане в училището в Ровинка, Словакия 



След кратка почивка ни разходиха из училището и ни показаха кабинетите 
по природни науки и математика, физкултурния салон,  учителската стая, 
мястото за хранене и класните стаи. Словашките ученици бяха наши 
екскурзоводи и се радваме,че тази традиция учениците да бъдат такива, 
стартира от България. 

 

 



В този ден обядвахме в техния стол за 
хранене.  

Темата на работната среща в Словакия,  
беше - “Изкуства”.  

За тази цел всяка партнираща страна 
трябваше да подготви интервю с известен 
художник и да представи традиционно 
свое изкуство направено като работно 
ателие.  



Ние представихме интервю с госпожа Стефка Стоянова - учител по 
изобразително изкуство и художник. В нашето работно ателие като 
презентация представихме изработване на мартеници и традициите 
свързани с празника “Баба Марта”. След обяд денят  продължи с 
образователни игри. 

 



          Вторник - 5 април 

The second day of our visit was dedicated 

to landmarks and museums related to the 

project activities.  

Вторият ден от нашето 
посещение беше посветен 
на забележителности и 
музеи свързани с 
дейностите по проекта. 
Първо посетихме 
„Danubiana Art Museum“ , 
който се намира само на 
няколко километра от 
унгарската граница и като 
начало видяхме 
необятната река Дунав. 



В този музей бяха изложени впечатляващи творби на 
модерното изкуство. Имаше интересни скулптури и 
картини, които ни накараха да се замислим за някои 
аспекти на живота. 
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Ето линк към задачата: 

След това задачата ни в Etwinning беше свързана с 
това да качим картината, която най-много ни бе 
впечатлила и докоснала емоционално. 
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          Ето част от нашата работа по задачата: 

I like the painting because of the 

vibrant colours which showed 

the purity of the children's 

world. What attracted me to this 

painting was -  the kid's struggle 

and the desire to have a clean 

environment. It made me feel 

optimistic about our future! 



Следобедът беше посветен 
на разглеждане  
забележителностите на 
стария град Братислава, 
където словашките ученици 
отново бяха наши 
екскурзоводи.  



Характерни за Братислава са 
бронзовите скулптури, които видяхме 
навсякъде.  
Бяхме впечатлени от архитектурата на 
сградите, които са повлияни от 
Виенския барок. 

 



Тук видяхме човек, 
който се беше 
маскирал като една 
от бронзовите 
скулптури. 



По-късно бяхме 
впечатлени от градините и 
Братиславския замък,  
откъдето се разкриваха 
забележителни гледки към 
столицата и тихия бял 
Дунав. 





Сряда - 6 април През третия ден от проекта, ние посетихме 
интересни дестинации. Първото място за деня 

беше “ Devin Castle “ (Замъкът на Девицата ) 
датиращ още от римско време като през 
годините е бил управляван и владян от 

различни нации като Сакскобурготите  през 13- 
век и всеки един владетел е пристроявал  и 

добавял нещо към крепостта.  

През 18- век е унищожена от Наполеон и за това 
в днешно време виждаме само останки. 

Крепостта всъщност е границата с Австрия 
,дели ги само една река и отсреща е Австрия. 

През социалистическия период много хора са се 
опитвали да преплуват реката, за да избягат в 

Австрия, но са били убивани от местните 
войници.  

Словакия е първата социалистическа държава 
която се отделя от Чехословакия през 1993 г.  



 Преди милиони години на мястото на крепостта 
е имало море и затова до днес виждаме 
отпечатъци от динозаври, изкопаеми от 
динозаври и артефакти от първобитните 
цивилизации тук. Но най-интересното е че през 
9-ти век братята Кирил и Методий отсядат, 
творят и разпространяват славянската 
писменост в моравските земи.  Тук има дори и 
малка православна църква в тяхна чест. Бяхме 
много горди,  когато екскурзоводът спомена за 
Кирил и Методий и се почувствахме истински 
българи. 





Следващото посещение 
беше на " Slavin War 
Memorial ", където са 
загинали над 7000 
войници по време на 
Втората световна война. 
Мемориалът се намира 
на един от най-високите 
хълмове в града и от там 
се разкриват прекрасни 
гледки към всички части 
на Братислава.  



Въпреки, че бяхме 
безкрайно уморени от 
дългия ден, последва 
вечеря на всички 
учители и ученици в 
близкия мол за 
опознаване. 



Четвъртък - 7 април 

Сутринта започна със спортни дейности в 
международни групи, тъй като една от 
темите на проекта е спорт. Накрая 
победителите получиха медали, изработени 
от традиционен словашки шоколад. 



След обяда ни разделиха на групи, 
като едната работи със стари 
снимки, които бяхме донесли и 
изработихме плакати със снимки 
от всички държави участващи в 
проекта. Другите изработиха 
късметлийски гривнички. Накрая 
организирахме изложба с 
готовите продукти. 



Също така осъществихме онлайн (zoom) среща с 
известения гръцки фотограф - професор Антонис 
Зивас, на когото зададохме предварително 
подготвените от нас (учениците от всички 
участващи страни) въпроси. Тъй като някои от 
групите си тръгваха в петък, в този ден се 
организира прощална международна вечеря в 
училището, всяка страна беше донесла по нещо 
традиционно от своята кухня. 



Петък - 8 април 

През последния ден всички ученици се 
разделиха на две групи. Първоначално, 
всички заедно се качихме в кабинета по 
химия на втория етаж на училището и 
словашките ученици ни презентираха 
техния проект базиран на тема вода. 



 

 

След презентацията двете групи се 
разделиха, като едните отидоха в салона за 
да играят игри свързани с английския език, а 
другата групата отидоха в кабинета по химия 
и правиха експерименти свързани с вода. 



 

 

В края на деня след всичката забава 
и емоции през цялата седмица, 
всички ученици приключихме 
всичко с прегръдки и сълзи. Беше 
ни много тъжно и мъчно, но си 
тръгнахме усмихнати, защото това 
беше една прекрасна седмица. 



                                        Виена 

Братислава е само на 50 км от Виена и като награда за нашето добро представяне 

посетихме Виена за няколко часа.Беше невероятно! 



Виена 



                                    
Беше една незабравима седмица, изпълнена с емоции, 

преживявания спомени и създаване на нови приятелства.Научихме 

много нови неща и упражнявахме английския си. Никога няма да 

забравим тази среща и благодарим! 

Лъчи и Мая от 11 а  клас,   

Лучия, Беатрис и Жени от 8а клас 

 

Този продукт е създаден за разпространение на резултатите по 

проект Еразъм + ERA+ INTEGRATED LEARNING CHALLENGES 


