
ВЕСТНИК 

ВАШИЯТ ГИД В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ 

„ВОДАТА В НАШИЯ СВЯТ“ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ден втори от визитата в България 
 

 

  

Чужденците станаха свидетели на варене на яйце 

над топла вода - 88 °C. Разбира се, получиха 

възможността да пробват колко вкусни са 

сварените яйца. 

 

Ден втори от визитата в България 

започна с пътуване до град Велинград. 

Ентусиазирани и пълни с енергия всички 

ученици очакваха с нетърпение да 

пристигнат в СПА столицата на Балканите - 

Велинград.  

 
ВЕСТНИК „WOW“ 

Март 2017г. Вашият гид в нашия проект 

 

Първо всички заедно разгледаха историческия 

музей във Велинград, където научиха много нови и 

интересни неща.  

  

 

 

Велинград е родният град на световната звезда на 

класическата музика Никола Гяуров.  

 

 

Велинградчани са известни с писаните си 

великденски яйца. Там ни разказаха за уникалната 

техника на рисуване. 

 

Следващата дестинация, която посетихме 

във Велинград бе църквата „Св. Троица”, 

която очарова всички със своята красота и 

мистичност.  

 



 

В свободното си време разгледаха града, 

хапнаха и се наслаждаваха на хубавото време. 

Последното приключение бе езерото „Клептуза”. 

Учениците и учители от СУ „Летец Христо 

Топракчиев”, заедно със своите съученици и 

колеги от чужбина, се впуснаха в приключението, 

наречено „водно колело”. 

 

 

С големи усилия и много смях, задружно 

дадоха всичко от себе си да подкарат тези 

„мощни” машини.  

 

 

В края на деня, изморени и с последни 

сили, целият екип се прибра за заслужена 

почивка.  

 

 
ВЕСТНИК „WOW“ 

Март 2017г. Вашият гид в нашия проект 

Получих възможността да поговоря с 

още двама от нашите  гости – 

момичетата от Полша. Техните имена са 

Александра и Юстина. Както  всички 

останали гостуващи ни ученици, те са 

очаровани от града и страната ни. 

Момичетата са 14-годишни, красиви и 

интелигентни. Научихме ги как да 

произнасят някои думи на български и, 

разбира се, те ни върнаха услугата – 

научиха нас на някои полски думи. 

Стигнахме до извода, че езиците ни са 

много сходни и ни е лесно да 

произнасяме чуждите думи.  

И така вторият ден от визитата ни 

приключи с много положителни емоции 

и усмивки – както наши, така и на 

гостите ни. 

 

Това беше от мен – Поли 

Трайкова, от Х клас. Очаквайте 

новините от третия ден – 22 

март 2017 година - утре.  


