
ОТЧЕТ 

обучително събитие в Полша 

08.05 – 12.05.2017г.  
 

ДЕН ПЪРВИ 08.05 (понеделник) 
 
Обучителното събитие започна с 

welcome meeting, където всички 

получиха тениски с логото на 

проекта, баджове с имената си и 

папки съдържащи седмичната 

програма. 

След официалното откриване 

последваха редица coffee break-

ове, между които ни бе 

представена много полезна 

информация за безопасното 

интернет сърфиране, чрез която 

научихме какво да не правим и 

споделяме с човека отсреща. 

Последва презентиране на готовите материали от задачата 

„Вода и наука“ – „Водата в човешкото тяло“ и „Вода, животни и 

растения“. 

Преди обяда, получихме непланирана 

и неочаквана обиколка на 

училището, по време на която се 

запознахме с дейностите, в които 

училището е взело участие и 

работата по време на час в някои 

от класовете. 

Обяда се проведе в училищния 

стол. 

След това отбелязахме Деня на 

Европа, като изпълнявахме 

различни задачи, показвайки знания 

от „обща култура“ на тема Европа.  



ОТЧЕТ 

обучително събитие в Полша 

08.05 – 12.05.2017г.  
 

 

ДЕН ВТОРИ 09.05 (вторник) 
 
Денят започна с обучителна презентация на тема „Фотография“, 

в която ни бе поставена задачата да направим различни снимки 

от различни перспективи 

и позиции. 

След обяда в известния 

търговски център 

Manufaktura 

разгледахме 

забележителностите в 

град Лодж, повечето от 

които свързани с темата 

на проекта – вода. 

Посетихме къщатата-

музеи на един от 

основателите на града, 

видяхме подземната 

река, няколко езера и 

много паркове и 

фонтани. През цялото време на разходката трябваше да правим 

снимки на водата в какъвто и да е вид, които ни потрябваха на 

следващия ден. 
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обучително събитие в Полша 
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ДЕН ТРЕТИ 10.05 (сряда) 
 
Тъй като задачата, която бе поставена на участниците в проекта 

преди визитата в Полша беше на тема наука, денят ни съвсем 

тематично започна с „Малка лаборатория“, където видяхме 

много експерименти включващи водата и нейните процеси. 

Научихме как се балансира кламер във вода, как се филтрира 

замърсена вода, как се определя pH-то и много други неща. 

След обяда бяхме откарани с 

автобус до Биологичния 

университет в Лодж, където ни 

бе представена презентация за 

морските и океански дълбини, и 

съществата, които ги обитават. 

Завърнахме се в училището, 

където ни беше възложена 

задачата да направим 

презентации със снимките, 

които направихме по време на 

ден втори. 
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ДЕН ЧЕТВЪРТИ 11.05 (четвърък) 
 

Програмата за седмицата 

предвиждаше само едно 

нещо за този ден – 

туристическа обиколка на 

столицата – Варшава. 

Бяхме разведени главно из 

стария град, където видяхме 

все още 

функциониращите кралски 

замъци, кралските улици и 

емблематичната „каменна 

улица“, която в миналото е 

използвана от хората за 

пряк достъп до р. Вистула, по 

чийто бряг се разходихме. Отведоха ни до центъра на стария 

град за кратка почивка, където научихме много за символа на 

Варшава – сирената.  

  



ОТЧЕТ 
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ДЕН ПЕТИ 12.05 (сряда) 
 

Денят ни започна с много ентусиазираща, забавна и интересна 

игра, в която водени от карта и загадки успяхме да получим 

много информация и да стигнем до крайната точка – „Музей на 

заводството“, което е причината града да бъде основан. 

Останалата част от деня ни продължи в училището, където се 

насладихме на различни изпълнения представени от ученици на 

гимназията.  

След това домакините раздадоха подаръци за „сбогом“ на 

всички визитьори.  


