
Проект „Коменски“  Турция, 

гр. Измир 

 

Проект „Коменски“ ни донесе едно незабравимо изживяване в Турция. Летяхме за първи път 

със самолет, запознахме се с много наши връстници, с които ще останем приятели, дори 

разделяни от стотици километри разстояние, запознахме се с друг вид култура на друг 

континент. Това никога няма да забравим. 

Ден 1 

Още от летището имахме усещането, че 

изживяването ще е невероятно, то не ни 

подведе. В самолет се качвахме за пръв 

път и двамата, но освен майтапите как ще 

се спасяваме, ако самолетът падне всичко 

друго беше добре. На летището в Измир 

ни посрещнаха две турски момчета, които 

можеха да получат олимпийското злато по 

любезност. Те ни изпратиха до хотела. 

След настаняването обиколихме квартала, 

все пак бяхме доста изморени от 

пътуването. 

 

Ден 2 

Сутринта станахме рано, закусихме и 

тръгнахме към училището, което беше 

домакин на проекта. Запознахме се със 

всички и започнахме дейностите по 

проекта: изработвяне на плакати, 

презентации по темата на тази среща, 

изготвяне на общ календар. Беше забавно, 

писахме с пирограф и ни остана един 

спомен оттам. Прибрахме се в хотела, 

после излязохме с групата из града. 

 

 

 

 



 

Ден 3: 

Третият ден отново беше в 

училището и отново имаше различни 

дейности  (представяне на интервюта 

с рекламни специалисти, изготвяне 

на слоган за флеш-моб, събиране на 

пъзел с логото на проекта, репетиция 

на драматизирани реклами). 

Последваха спортни  дейности. Тук 

главният въпрос беше България или 

Турция. Ако бяхме хванали някой от 

турците на канадска борба..., но на 

баскетбол те ни скриха шапката, а на 

тенис на маса просто нямаха конкуренция. 

 

Ден 4: 

Четвъртият ден беше също много интересен: посетихме няколко музея, конна база и 

местността Кемалпаша. Обядвахме в много приятна атмосфера на открито и дори обилния 

дъжд не можа да помрачи на строението, което ни осигури този ден. 

 

Ден 5: 

 

Може би най-интересния ден от това 

пътуване. Посетихме Ефес, един 

огромен древен град, който ще 

остане в спомените ни завинаги с 

тези величествени и с голямо 

историческо значение сгради. 

(Амфитеатърът е строен преди 

Христа, но е по-голям от 

националния ни стадион.) 

На вечерта беше организирано 

прощално парти, на което 

танцувахме лимбо, беше 

изключително забавно. 

 



 

 

Ден 6: 

Последния ден с групата ходихме до местността Конак с кораб (отново за пръв път се качвахме 

и двамата на кораб). Направихме флаш-моб за рекламиране на проекта. 

Видяхме старинната кула с часовник в тази част на града и вечерта се сбогувахме с групата. 

 

Ден 7: 

 С 5-часовият престой на летището в Истанбул имахме великолепната възможност да посетим и 

12-милионният град. 

Видяхме Синята Джамия и си купихме автентични турски сувенири за дома. Станахме 

свидетели на най-голямата тъпканица в трамвай в света, но за щастие всичко бе благополучно 

и стигнахме до летището, където се сбогувахме с Турция от въздуха. След един час вече бяхме 

на родна земя, но в нас остана една емоция, която в бъдеще ще ни развеселява при мисълта ни 

за нея и ще ни кара да се връщаме към едни незабравими мигове.  

  

Иво Димитров и Денис Антиев, 11 в клас 

 


