
 

 

През лятото на 

2015 приключи 

приказката, 

наречена    

„Говорещи 

снимки“. Зад нас 

останаха срещите с 

нови приятели, 

пътешествията в 

Италия, Полша, 

Испания, Турция 

и, разбира се, 

чудесните 

преживявания в 

България! 

Двегодишната 

емоция на 

преподаватели и 

деца  от пет 

европейски страни 

завърши!    

  Но…завърши с 

очакването за 

нещо НОВО!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕСТНИК 

ВАШИЯТ ГИД В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ 

„ВОДАТА В НАШИЯ СВЯТ“ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньори по проекта са 

училища от Турция, 

Португалия, Италия, Литва и 

Полша. 

След като приключи проекта „Говорещи снимки“, 

училището ни кандидатства по нов международен проект – 

„ Водата в нашия свят“. Таня Димитрова – координатор на 

предишната дейност, тръпнеше в очакване на решението 

на Международната комисия.  

През месец юни 1016 г.  дойде  очакваната 

новина - СУ „Летец Христо Топракчиев“ бе избрано за 

координатор на проект WOW -„Water in our world“ – 

„Водата в нашия свят“, финансиран по програма Еразъм 

+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики“, дейност „Стратегически 

партньорства“, сектор „Училищно образование“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Защо да работите по 

проекта? Още не е късно да 

се включите в дейностите по 

проекта! Защо да го правите?   
Защото ще упражнявате познанията си 

по английски език. Изследване показа, 

че българските ученици са  на второ 

място в Европа по лингвистични 

компетентности на английски език 

сред връстниците си. Докажете го!                          

Участвайте и защото ще намерите 

приятели от чужбина,а и ще 

преоткриете в нова светлина хора, 

които вече познавате.  

Помислили сме и за художниците в 

нашето училище! Изложбата на тема 

„Водата е изкуство“ ще разкрие колко 

талантливи и креативни са учениците 

ни! 

 

И пак - защо да работите 

по проекта? Вие всичко ли 

знаете за водата? Участвайки в 

проекта, ще научите интересни 

неща за нейно величество водата, 

ще придобиете нови знания и 

умения – как да работите екипно, 

да отсявате научна информация, да 

водите дебати. 

 

 

И отново – защо да работите по проекта? 

Ще създавате брошури, презентации, 

видеа. Ще сте сред създателите на 

уникален петезичен речник с идиомите, 

свързани с водата. Участвайки в проекта 

ни, ще сте сред авторите на друго 

забележително издание –„Пътеводител на 

 спа курортите“.  
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През месец ноември в училището ни 

пристигнаха координаторите на 

страните партньори. Най- важният от 

работните въпроси бе свързан с 

избора на лого на целия проект. Ето и 

предложенията, дошли от страна на 

партньорите ни. 

 

Португалия               Турция 

 

Латвия                Полша 

 

Италия 

След много дебати за лого на 

проекта бе избрано българското 

предложение с автор Йоанна- 

Виктория Лозанова        от десети 

клас 

 

Първата дейност по проекта бе през месеците септември и 

октомври 2016г., когато учениците от училищата партньори 

трябваше да предложат лого на проекта. От  СУ „Летец Христо 

Топракчиев“ участваха ученици от 7 до 12 клас с 52 лога – всички 

те стилни, отговарящи на изискванията и описали красиво света на 

водата и света на хората в емоционално единство. По време на 

избора на лого всички изображения бяха разглеждани анонимно. 

Разширено жури от преподаватели в училището ни разгледа 

предложенията и открои пет от тях. По-късно узнахме, че техни 

автори са Калина Миленова от VII“а“клас, Габриела Янкова от  IX 

клас, Ивайло Ивайлов от X клас, Йоанна Виктория Лозанова от X 

клас, Бианка Маринова от X клас. Преди да бъдат известни 

авторите, трудно, но единодушно бе избрано логото, предложено 

от Йоанна-Виктория Лозанова от десети клас. Вижте някои от тези 

впечатляващите лога. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

„Вода гази, жаден ходи“, „прави се на света вода ненапита“, 

„гола вода е“, „лови риба в мътна вода“ са идиоми 

(фразеологизми), които участниците в проекта събраха и 

подредиха през декември месец. Така поставиха основите на 

речник с идиоми за водата на български език. Тази дейност 

бе един от критериите за избор на участници във визитата в 

Португалия. 

 През месец октомври учениците , участващи в проекта, 

създадоха презентации на тема: „Училище, град, държава“. В тях 

те трябваше да представят темата за водата, свързана с техния 

град или държава. Тези изяви на учениците бяха един от 

критериите за избор при посещение в Португалия през месец 

януари.  Вижте презентацията на Йоанна-Виктория Лозанова от 

десети  клас. 

Визуализацията на водите в България бе аплодирана в 

Португалия при първата визита.  Bulgaria.pptx    
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Дейността, по която 

работиха учениците 

участници в проекта през 

месец март, е интересна и е 

свързана с проучване на 

спа центровете у нас. 

Момичетата и момчетата от 

нашето училище ще 

подготвят „Пътеводител на 

спа курортите в България“ . 

Чакаме с нетърпение 

презентациите им! Нали 

предстоят екскурзии, не са 

далеч ваканциите, защо да 

не  се възползваме от 

идеите на учениците ни за 

почивка!  

 

 

 

Въз основа на изявите в дейностите в края на 2016 г. 

за пътуване в Португалия по проекта бяха 

определени учениците от десети клас Бианка 

Маринова и Йоанна-Виктория Лозанова. Заедно с 

ръководителите на групата – Мая Карамфилова и 

Таня Димитрова, от 30 януари до 3 февруари те 

посетиха най-западната от страните партньори. 

Вижте част от преживяванията им там! 
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През втората половина на март 2017 г. дойде дълго подготвяната визита на 

страните партньори в България. На 19 и на 20 март пристигат нашите гости от 

Португалия, Полша, Италия, Литва и Турция. Те ще отседнат в домовете на деца от 

Божурище, показали традиционното за българите гостоприемство. Предстоят наситени с 

емоции и нови приятелства дни, с дейности по проекта и екскурзии, свързани с основната 

тема – „Водата в нашия свят“. Вълнуващо  е съвпадението на визитата с традиционното 

отбелязване на Деня на водата, който празнуваме на 22 март всяка година. Водата, без 

която няма да има живот на красивата ни планета, ще вдъхнови децата гости и домакини 

да покажат любознателност, умения, усърдие и творчество. Предлагаме ви план на 

предвидените дейности в дните на посещението. Очакваме учениците и преподавателите 

да проявят интерес и съпричастност към тази седмица, празник на приятелството и на 

креативността. 

ПРОГРАМА- ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ 

България, Божурище - 19
 
- 25 Март, 2017 

19 март 2017  - неделя 

Пристигане на участниците от Полша, Италия, Португалия, Литва и Турция. 

20 март 2017 - понеделник 

9:30 – 10:00 -  Посрещане в училище „Летец Христо Топракчиев“ 

10:00 – 12:00- Дейности в училище/Презентации- Идиоми с думата вода, работа по групи, 

представяне- Как да си попълня сертификат youthpass/ 

12:00 – 13:00- Обяд в Божурище 

13:30 – 18:00- Разглеждане на забележителности в град София и правене на снимки за 

дейностите на  

21  март 2017 - вторник 

7:30 – 19:00  Пътуване до Велинград. Посещение на музеи, минерални извори и 

забележителности и правене на снимки с цел представянето им в дейностите на 23.03.2017. 

 22
 
март  2017 - сряда  - Световен ден на водата 

9:00 – 12:00 - Работа по групи в училището 

Запознаване с темата на Световния  ден на водата за 2017 

Участниците правят клипове и видеа с Моменто Експресо- „България през моите очи“ 

12:00 – 13:00 Обяд 

13:00 – 14:40 Резултати от работата по групи  

15:00 - 16:30  Посещение на читалище „Христо Ботев“. Разглеждане на изложба, среща с местна 

власт 

23 март 2017 - четвъртък 

9:00- 14:00 Посещение на воден обект- пречиствателна станция за питейна вода Бистрица 

24  март 2017 - петък 

9:30 -12:30  Посещение на бутилираща компания за минерална вода град Банкя  

12:30 – 14:00 Обяд 

14:30 – 15:30 Представяне на резултати /училище/ 

15:30 – 18:30 Парти и изпращане на участниците в пицария „Джоя“ 

25 Март 2017 - събота 

Изпращане на участниците на летище София 

Нашият вестник ще ви информира какво се случва през дните на визитата в групата на участниците и сред 

зрителите. Очаквайте новините и репортажите от нашия пратеник Поли Трайкова – учeничка от X клас 

 


