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Проектът “Коменски” ни донесе 

едно незабравимо преживяване. За 

някои от нас това беше първото 

пътуване със самолет, първото 

излизане от страната ни. Тук 

срещнахме много различни и 

интересни хора. С много наши 

връстници от различни държави ще 

останем приятели и ще си спомняме 

моментите, прекарани заедно. 

 
1-ви ден 

 

Още от самото начало имаше много комични и забавни ситуации, случващи се в 

самолетите и на летището. Когато пристигнахме в Загреб, първо се придвижихме до 

автогарата. Започнахме да търсим чейндж-бюро, но тъй като беше неделя това се оказа 

“мисията невъзможна”. И така първата дума, която научихме на хърватски беше 

“менячница”. След дълго 

търсене намерихме 

мястото, на което да 

обменим парите си и вече 

спокойни започнахме да 

разглеждаме града. 

Вечерта взехме влака за 

град Кръшко, Словения и 

когато пристигнахме, на 

гарата ни чакаха нашите 

приемни семейства. 

Хората, които ни приеха, 

бяха изключително мили и 

гостоприемни, отнасяха се 

с нас, като с част от своето 

семейство. 

 



2-ри ден 

Денят ни започна, като заедно с вече новите ни приятели от приемните 

семейства, посетихме училището им. Посетихме техни часове и се запознахме с 

учениците от другите държави. Разпределиха ни на групи със словенски гидове, които 

ни разведоха из града и посетихме различни забележителности. Вечерта всеки от нас 

имаше време със “своето” семейство. Имаше каране на колело, яздене на коне и още 

забавни моменти. 

 

3-ти ден 

Напуснахме приемните 

семейства за 2 дни, като през 

3тия ден посетихме Липица, 

където видяхме известните 

коне, които се раждат черни 

след това губят пигмент и 

стават бели. След това се 

запътихме към Толмин, където 

представителите на 8-те 

държави бяхме заедно в хотел. 

Имахме задача да измислим и 

снимаме реклама, която след 

това представяхме, беше много 

забавно. 

4-ти ден 

Отидохме до водопад Козяк, а 

докато стигнем до него разгледахме 

природата на Словения, която беше 

много красива. Вечерта известен 

словенски пътешественик и пилот 

Matevž Lenarčič ни представи негова 

презентация с моменти от 

преживяванията му от научна 

околосветска експедиция. След това 

всички се събрахме в една голяма 

зала, свирихме на китара, пеехме 

песни и прекарахме невероятно.   

 
 

 

5-ти ден 

 

5-тия ден започна със 

закуска в хотела, след което се 

запътихме към Алпите и бяхме 

удивени от заснежените 

пейзажи в този топъл сезон. 

После посетихме столицата 

Любляна, където се проведе 

забавна и познавателна игра с 

нашите словенски гидове. 

Изморени се върнахме към 



Кръшко, където приемните ни семейства ни чакаха в училището и имахме прощално 

парти, на което със сълзи на очите се разделихме с всички наши приятели от 

различните държави. 

 
6ти ден – Краят на нашата приказка 

Би било невярно, ако кажем че сме спали нощта преди заминаването, тъй като 

искахме да прекараме последната вечер пълноценно. Сутринта нашите семейства ни 

изпратиха до хотела, в който беше настанена г-жа Панковска. Въпреки нашето 

нежелание да си тръгваме, се наложи да се отправим към летището. 

Това е преживяване, което никой от нас няма да забрави, сдобихме се с много 

нови приятели, с които вече плануваме отново да се видим. Проектът “Коменски” ни 

донесе много положителни емоции. 

 

 
 


