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ПРОЕКТ "ОТНОВО ЗАЕДНО"- ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА
Програмата „Отново заедно“ доказва изключително навременната си поява.
Основната и цел да компенсира негативния ефект от социално-психологическата
изолация на децата по време на дистанционното обучение бе постигната и оптимално
изпълнена със съдържание.
Добре планираното ученическо пътуване се преврърна в чудо укрепващо
физическото и емоционалното здраве на учениците. Такъв вид начинания обогатяват
не само физическата кондиция на учениците, но и разширяват мирогледа им с нови и
дълбоки впечатления, свързани пряко с учебния материал.
Ще представим накратко нашето вълнуващо пътуване, резултат от екипната
работа на трима ентусиазирани преподаватели: Костадинка Димитрова, Мариана
Димитрова и Красимира Попова.
На 02.08.2021 г. в 9:00 часа отпътувахме от Пловдив и около 14 часа
пристигнахме във Велики Преслав – столица на Първото българско царство. С децата
посетихме Националния историко-археологически резерват и музей „Велики
Преслав“. Там разгледахме музейната експозиция, а последвалият филм ни запозна с
величието на столицата, строена от Симеон в продължение на 28 години, която по
блясък и великолепие съперничи на Константинопол. Филмът обогати познанията на
учениците за живота на българския владетел продължил делото на Св. княз Борис I за
изграждане и утвърждаване на християнската култура по българските земи. Вечерта
завърши с чудесна разходка в курорта.

Вторият ден започна със сутрешна гимнастика (която беше задължителна до
края на летуването) и закуска, след което с учениците се отправихме към
делфинариума във Варна. Спектакълът се превърна в празник за любителите на
морските обитатели. Децата за първи път се докоснаха толкова близо до тези
изключително интелигентни бозайници. Това преживяване ще остави емоционални
следи за цял живот. Последва разходка в Морската градина, а след това посещение на
археологическия музей, където имахме възможност да се докоснем до магията на
античните културни паметници. Следобед учениците можеха да избират забавления на
плажа или басейните в хотела. Денят завърши с дискотека, организирана от нашия
аниматор съвмесно с аниматорите на групи от Русия и Украйна. Контактите с тези
младежи направиха забавленията още по-вълнуващи и незабравими.

Третият ден беше посветен на Двореца и ботаническата градина в Балчик. С
учениците разгледахме архитектурно-парковият комплекс „Балчишки дворец“,
състоящ се от комплекс вили, изграден в периода 1924 – 1934 г. като лятна резиденция
на румънската кралица Мария Единбургска в най-южната точка на новоокупираните
земи. Имахме уникалната възможност да видим Панагюрското златно съкровище,
позиционирано в една от сградите на двореца. Насладихме се на създадената през 1955
г. от академик Даки Йорданов Ботаническа градина, простираща се днес на площ от
194 декара и на колекции от тропични и субтропични екзоти, както и други уникални
растения: кактуси и сукуленти, каучуково, бонбонено, книжно дърво, древно гинко,
метасеквоя, едроцветна магнолия, лирово дърво и др. Следобеда децата се забавляваха
в басейните на хотела, танцуваха и лудуваха до насита на водните пързалки. Вечерта
отново завърши с дискотека.

Пети август – ден четвърти от нашето морско приключение беше не по-малко
вълнуващ. С малките яворовци посетихме историко-археологическия резерват Плиска
и "Дворът на кирилицата". Учениците имаха възможност да чуят любопитния разказ
на лицензиран екскурзовод за историята на Плиска и създаването на музея. С интерес
разгредахме внушителните скулптури (ръчно резбовани от камък) на кирилските
букви пред погледите на три емблематични фигури – на светите братя Кирил и
Методий и на св. Борис I – Михаил, царя покръстител на българския народ.
Попаднахме в едно магнетично място - картинната галерия, разказваща с образи
историята на покръстването и създаването на кирилицата. Минахме през уникалната
Алея на писателите, на която са представени творци от национални култури и религии,
писали и пишещи на кирилица. Снимахме се до бюст – паметника на патрона на
нашето училище – българския и световния поет Пейо Яворов, който заема своето
достойно място на Алеята. Детското съзнание беше силно впечатлено от восъчните
фигури на Климент, Наум и Ангеларий и на всички владетели на България, царували в
Първата българска столица.
След обяда се събрахме в градината на ресторанта, където дискутирахме на тема:
„Доброто“ и стартирахме играта „Открий доброто“. Следобед учениците отново
можеха да избират забавления на плажа или басейните в хотела. Вечерта премина с
традиционните занимателни игри с новите ни приятели и дискотека.

На шести август пътешествието продължи към вълшебния нос Калиакра –
най-дългия полуостров у нас. Преди да се отправим към самия нос ръководителите и
децата заедно направихме "Кръг на доброто" и завършихме започнатата предния ден
игра "Открий доброто". Този момент беше запечатан с панорамна снимка в Google
maps:https://www.google.com/maps/@43.3667172,28.465846,3a,75y,240h,90t/data=!3m7!1
e1!3m5!1sAF1QipNwOJxV1YFLgwbL9lnYgNOmWr0n6eGK3aBn7bVo!2e10!3e12!7i1024
0!8i5120
След това, учениците бяха изправени пред девствената красота на това място
пропито с магична атмосфера и осеяно с легенди. С децата научихме за саможертвата
на четиридесетте девойки, които не предали вярата си, научихме и за героичните
морски сражения на адмирал Ушаков недалеч от нос Калиакра. Разгледахме музейната
експозиция на нос Калиакра, където беше изложен макет на средновековната крепост

и видяхме различни артефакти, разкриващи моменти от древното корабоплаване.
Вечерта традиционно завърши със забавни състезателни игри и дискотека под

звездното небе. В игрите се включиха много от нашите ученици, а отборът на
"Bulgaria kids" получи грамота.
Последният ден - 7 август премина под мотото "Довиждане море!" Всички
заедно бяхме на плаж за последно.

Пътуването обогати децата, а с видяното и съпреживяното, те разшириха
знанията си по много учебни дисциплини. Откриха нови и заздравиха стари
приятелски връзки.
Това незабравимо летуване беше запаметено с много снимки и видеа споделени
с всички участници в проекта. Изготвена бе папка в Google disc.
И нека този прекрасен и успешен проект е само едно добро начало...
Морското приключение се сля в едно с морското настроение за всички нас!
А ето и част от отзивите на родителите, които съпреживяха нашето морско
приключение, благодарение на средствата за комуникация:

И накрая сърдечни благодарности към ръководството на СУ „Пейо Крачолов
Яворов“ за предоставената възможност и съдействието за осъществяване на това
изключително морско приключение от щастливите ръководители на групата:
Костадинка Димитрова, Мариана Димитрова и Красимира Попова.

