
 

„Говорещи снимки“ – Визита Полша 

От Учениците от България 



 

Проект „Говорещи снимки“ 

Визита - Полша 

Цели на проекта и визитата в 

Полша – Обменният европейски проект 

„Коменски“ – „Говорещи снимки“ цели да 

премахне разграниченията между различните 

държави. Младото поколение е надеждата на 

целия свят, а за да работят като добре смазана 

машина, страните трябва да се опознаят. Така 

по този начин обединението между петте 

държави България, Италия, Турция, Полша и 

Испания дава възможност на учениците да 

опознаят културите си, да развият уменията си 

и да намерят комуникация помежду си чрез 

един общ, но същевременно чужд език за 

всичките страни – Английският език. 

Чрез визитата в Полша поставените цели 

бяха да опознаем културните ценности, 

манталитета, образованието и кухнята на 

полската нация. Но най-важното всъщност 

беше нещо друго: визитата в Полша беше 

първата възможност на учениците от петте 

членки да се срещнат на живо и да се сближат 

помежду си. 

Очаквания от проекта и визитата 

в Полша 

 Нашите очаквания, както на учениците, 

така и на учителите, от проекта като цяло 

бяха: 

 Да имаме възможност, да се запознаем с 

учители и ученици от другите четири 

страни – Италия, Испания, Турция и 

Полша, и да опознаем тяхната култура и 

държава, като същевременно тренираме 

английския си език. 
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Полша, и да опознаем тяхната култура и  

държава, като същевременно тренираме 

английския си език. 

 Да можем да покажем нашите знания в 

областта на Информационните 

технологии, като и нивото на нашия 

английски. 

 Да създадем много приятелски връзки с 

другите четири страни. 

 

 Нашите очаквания от визитата в 

Полша бяха: 

 Да създадем много добри 

взаимоотношения с другите страни. 

 Да опознаем Полската култура, традиции 

и език. 

 Да успеем да представим нашата държава 

на другите четири страни по най-добрия 

начин. 

  И накрая , но не на последно място да си 

прекараме много добре в Полша. 

 

Първи ден: Българската група беше 

със състав от тримата ученици от 11кл. – Ася 

Миланова, Адриана Александрова и Георги 

Георгиев, и двама учители – Татяна Димитрова 

(учител по Английски език) и Станислава 

Потоцка (учител по ИТ). Нашият избор за 

пътуване до Полша бе чрез самолет и по-точно 

чрез немската авиокомпания „Lufthansa“. 
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чрез немската авиокомпания „Lufthansa“. 

Наложи ни се да бъдем в 4:30ч. Сутринта на 

Летище София, тъй като полетът ни беше в 

6:35ч. Българско време. Най-добрата ни 

алтернатива да достигнем Полша беше чрез 

прекачване във Франкфурт, Германия. Така 

имахме възможността да посетим най-

голямото летище в света и дори само в едната 

посока да пътуваме два пъти със самолет.  

Полетите ни минаха леко и спокойно, само във 

втория полет от Франкфурт към Катовице 

имаше лека турболенция и малко по-остра 

болка в ушите, поради рязката смяна в 

атмосферното налягане. 

 Пристигайки на летището в гр. Катовице, 

Полша, бяхме заварени от лошо и студено 

време, докато същевременно в България е било 

много топло. Успяхме да си намерим 

транспорт до хотела и до около 18ч. Полско 

време вече се бяхме настанили в четири-

звездния хотел „Шафран“, гр. Челаджч. 

 

Втори ден: Вторият ден от престоя ни 

в Полша, беше свободен за всички страни. 

Всяка група, от всяка държава можеше да 

прави каквото пожелае в този ден. 

Но вечерта имахме официална вечеря и 

посрещане от директора на училището на 

Полша. Вечерята беше организирана в 

ресторанта на хотела 
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ресторанта на хотела и основната цел на тази 

вечеря беше да се опознаем взаимно. 

Изживяхме много положителни емоции на тази 

вечеря. Беше наистина интересно да 

опознаваме едни други, държавите си и 

традициите си. 

 

Трети ден: След като предната вечер се 

запознахме помежду си четирите страни, тази 

сутрин бяхме взети заедно с автус, който да ни 

откара до училището на полската група в гр. 

Сосновец, който е на 5км. от хотела ни. В 

училището бяхме посрещнати от полските 

ученици и много скоро след това ни беше 

възложена неочаквана задача от тях. На големи 

маси бяха поставени катастрони, гланцово 

блокче,флумастри и ножици. Задачата ни беше 

да представим своя град чрез знамето на 

страната ни, герба и местоположението на 

градовете ни и известни места, певци и развити 

спортове в него. Имахме половин час , за да 

пресъздадем чрез рисунки и изрезки всичко 

това, а след това и да представим пред 

останалите страни своя проект. 

За почивка бяхме разведени да разгледаме 

забележителностите в гр. Сосновец, който 

също е обявен за защитено населено място от 

ЮНЕСКО. Посетихме ... .  

Прибрахме се на обяд в хотела, а след това се 

върнахме в училището на полската група. 

Втората задача, с която бяхме изненадани при 

повторното ни отиване в училището беше да 

изобразим на голям катастрон нашето мнение и 

емоции чрез снимки от същия ден, рисунки и 

текст. Непосредствено след представянето и на 

тази задача дойде и представянето на нашите 
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изобразим на голям катастрон нашето мнение и 

емоции чрез снимки от същия ден, рисунки и 

текст. Непосредствено след представянето и на 

тази задача дойде и представянето на нашите 

проекти през месеците, чрез които се 

състезавахме за заминаването на първата 

визита. Ние, Ася и Ади, още преди 

заминаването ни, бяхме задължени да изготвим 

една обща презентация, в която бяха събрани 

части от други дванайсет презентации на 

български ученици, изработени за задачата на 

месец феврувари. Темата беше относно нашия 

град и училището ни. Можем категорично да 

кажем, че България беше с най-доброто и най-

блестящо представяне!!! Засенчихме наистина 

много другите отбори, привлякохме цялото 

внимание, получихме много поздравления 

относно уникалния дизайн на презентацията и 

представянето й, и бяхме възнаградени с 

оценката на чуждите преподаватели, че сме 

точно като професионалисти!!! 

Георги представи коледните и 

великденските картички от българските 

ученици в два отделни видео клипа, с което 

развесели публиката. Но като цяло останахме 

горди от себеси!!! 

 

Четвърти ден: През четвъртия ден 

от престоя си в Полша, имахме малка 

екскурзия до Сребърните мини и до Бирарията. 

Учениците, които бяха над осемнадесет години 

имаха възможността да избират дали да отидат 
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екскурзия до Сребърните мини и до Бирарията. 

Учениците, които бяха над осемнадесет години 

имаха възможността да избират дали да отидат 

до Бирарията или до Солните мини. За тези 

които бяха под осемнадесет беше 

задължително да отидат до Солните мини. 

Българският отбор и Италианският отбор 

заедно с всички учители избрахме да отидем до 

Бирарията. Имахме екскурзовод, които ни 

разведе из Бирарията, като ни разказа за 

нейната история. И като цяло беше много 

интересно и забавно. 

Пети ден: За пореден ден отново се 

събрахме в 9ч. във фоайето на хотела и 

отпътувахме заедно петте страни за още една 

хубава екскурзия. В четвъртък първата ни 

дестинация бяха солните мини. Принципно 

Полша е много известна с тях и има защо. 

Първоначално слезнахме 60 етажа надолу и 

нашият екскурзовод ни обясни, че мината е 

дълга 1400км., а ние ще видим само едва 1% от 

цялото това чудо. Трябваше да бъдем плътно 

заедно през цялото време, защото в противен 

случай можеше да се изгубим в огромния 

лабиринт. Беше ни показано развитието на 
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случай можеше да се изгубим в огромния 

лабиринт. Беше ни показано развитието на 

работата по мините от дълбока древност до 

нови дни. Много интересни бяха фактите, че 

преди много столетия и полските крале са 

слизали при миньорите; имало е, и дори е 

запазена, огромна бална зала с невероятно 

големи, висящи от тавана златни полюлеи; 

много от римските папи също са слизали за 

церемонии долу. Слязохме до 150м. под земята 

и през цялото време бяхме изненадвани от 

звукови и светлинни ефекти, 3D прожекции, 

галерии, места за отдих и сувенири, намиращи 

се много дълбоко под земята, където дори 

имаше и Wi-Fi. 

Следващата ни дестинация бе 

величествения гр. Краков, където трябваше да 

посетим една галерия, а след това да бъдем 

свободни да разглеждаме града. Но валеше 

много силно, обилен порой се сипеше и ние се 

криехме заедно с групата на Италия едва под 

три чадъра. Уж тръгнахме всичките групи 

заедно, но в един моемнт ние и италианците 

изостанахме и се изгубихме. Не можахме да 

намерим останалите, нито да отидем до 

галерията. Но за сметка на това решихме да 

обиколим из града и да си купим сувенири, а 

след това и да хапнем някъде.  

Тъй като четвъртък беше последния ни 

ден заедно, защоти в петък всички си 

тръгвахме обратно към страните ни, когато се 

прибрахме в хотела като за последно заедно 

полската група се сбогува с нас и всички 

получихме от тях специални подаръци. 
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прибрахме в хотела като за последно заедно полската група се 

сбогува с нас и всички получихме от тях специални подаръци. 

 

Шести ден: Връщането ни 

обратно в България. На шестия ден, 

последният ни ден в Полша, беше нашето 

заминавате обратно към родината. Полетът ни 

от Катовице до Германия – Франкфурт беше в 

14:00 часа. Но поради метеорологични 

причини, нашият полет беше отменен. И от 

летището в Катовице, с автобус ни закараха до 

летището в Краков и от там излетяхме за 

Франкфурт. Но понеже последният полет до 

България беше в 17:00 часа, ние го изпуснахме 

и трябваше да нощуваме една вечер в 

Германия, за сметка на летището, настаниха ни 

в хотел на летището, като ни осигуриха всички 

необходими неща, от които имахме нужда, 

като четка и паста за зъби, пижама, четка за 

коса и други. Същото така имахме вечеря за 

тяхна сметка и на сутринта безплатна закуска. 

На следващата сутрин в събота 17.05.2014г. 

излетяхме от Франкфурт до София с първия 

полет, който беше в 10:00 часа сутринта. 

 

Седми ден: Отново в България: Този 

последен ден мина много благополучно. 

Успяхме на време да хванем самолета, а 

полетът беше много лек и приятен. А на 

летището в България бяхме посрещнати от 

родителите ни, които ни очакваха с голямо 

нетърпение и много усмивки и прегръдки. 
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родителите ни, които ни очакваха с голямо нетърпение и много 

усмивки и прегръдки. 

 

 

Резултатите от проекта и 

визитата в Полша. Като цяло резултатите 

от проекта и визитата в Полша са наистина 

положителни и задоволяващи. За една седмица 

успяхме да се сприятелим с всички, и да 

създадем много силни приятелски връзки 

помежду си. Имахме чудесна възможност да 

опознаем културата на Полша, като имахме 

екскурзии до много емблематични и 

величествени места. Говорейки с другите 

ученици на английски език успяхме да 

разберем на какво ниво е способността ни да 

говорим на английски език, успяхме да 

тренираме говора си и това беше много 

полезно за всички ученици, като цяло.  

Преживяванията, които имаме от престоя си в 

Полша,  никога няма да бъдат забравени, 

когато се върнахме в България бяхме заредени 

с много позитивни емоции и с много хубави 

спомени от Полша. 

 

 

 


