
Незабравимо приключение 

в Полша. 

Проект Коменски беше едно 

вълнуващо и интересно 

преживяване. Всеки ден се 

занимавахме с различни 

дейности и никога не 

оставахме отегчени.  

Първия ден беше за 

запознаване и представяне на 

училищата. След това имахме 

международен пикник, където всеки можеше да опита храни от 

националната кухня на другите страни. После се разделихме на групи и 

изготвяхме лого за проекта, което ще се използва през следващите две 

години. След като приключихме с планираните занимания направихме 

обща снимка пред училището и имахме свободно време, през което 

разгледахме Гдиня.   

Втория ден ходихме в град 

Шимбарк. Там ни разказаха за 

местните обитатели кашуби, 

които са единствените в цяла 

Полша със собствен език. След 

това опитахме от местната храна 

и чухме техни народни песни. 

Когато привършихме с обяда 

дойде ред на представянето на 

танците на всяка страна. 

Повечето бяха подготвили и 

автентични костюми, които 

носеха по време на танците. Беше много забавно и всички се включваха. 

Когато всички минаха дойде ред на задачката от предишния ден – всяка 

страна да подготви песен-реклама за национален хранителен продукт. 

Получи се много весело и имаше доста оригинални хрумвания. Забравих 

да спомена, че още при пристигането в града месихме кашубски хляб, 

който взехме готов на тръгване. 

Беше много вкусен! Същия ден 

показахме и презентациите, в които 

разказвахме за държавата и града, 

от който идваме. 

Следващия ден беше доста 

образователен. Германската група 

бяха направили презентация с 

историята на рекламата и 

обясняваха какви са основните 

принципи. След това ни раздадоха 



тестове, за да видят какво сме запомнили и после трябваше сами да 

измислим (както сме разделени по групи) реклама на някакъв продукт, 

като тя трябва да бъде съобразена с критериите, които се изискват. 

Представихме рекламите и потеглихме за Сопот. Френската група беше 

измислила флашмоб, чрез който да заинтересуваме минувачите относно 

проекта.  

На четвъртия ден ни заведоха 

в Торун – родният град на Николай 

Коперник. Там посетихме един 

планетариум и родната къща на 

Коперник, която е превърната в 

музей. Беше много запазена и 

много добре поддържана и можеха 

да се научат интересни факти. С 

това приключи програмата за деня 

и имахме свободно време, през което да разгледаме града, който се оказа 

много красив. Вечерта имаше прощална вечеря, на която бяхме всички 

заедно и когато приключихме с храненето запалихме китайски фенери и ги 

пуснахме над морето. 

Последния ден посетихме кметството на Гдиня, където бяхме на 

конференция и слушахме кметицата, която разказваше за историята и 

развитието на града. След това се върнахме в училището, където 

направихме едно обобщение за изминалите дни и споделихме нашите 

впечатления. 

Като цяло, проектът може да се нарече успешен – научихме много за 

различните видове реклама, запознахме се с нови и интересни хора, 

срещнахме различни култури и най-важното – забавлявахме се! 
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