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I PLAY, I LEARN, I APPRECIATE!
Гимназия с преподаване на чужди езици бе
одобрена в селекцията на предложенията за
Училищни партньорства по секторна програма
„Коменски”. Предложението I PLAY, I LEARN,
I APPRECIATE! I.P.I.L.I.A.!, беше разгледано от
външни оценители в страната на координатора
и беше класирано на международно ниво с 95.2
точки. Тази година Европейската комисия
определи постигането на 93 точки за високо
европейско ниво. Европейската комисия
отпусна по проекта финансиране в размер на
20 000 евро.
През следващите две години начален етап на
Гимназия с преподаване на чужди езици ще
осъществи партньорство с Полша, Италия,
Испания, Гърция. Партньорството създава
възможност на нашите училища и общества да
вземат участие в един междукултурен диалог.
Като се започне с игри от миналото, играчки,
куклен театър, традиционни танци и песни,
учениците ще изследват фолклора, традициите,
обичаите и храните, свързани с двата най–
важни религиозни празници, които се
отбелязват в нашите страни. Нашата цел е да
подчертаем колко важно е да се изучават
езици, подготвяйки песни и стихчета на

националните ни езици и английски език
като средство за комуникация, съответстващо
на възможностите на учениците, чрез
посещения, писмени инструкции за игри и
изработване на играчки. Искаме нашите
ученици да бъдат креативни и се надяваме да
направим нови играчки, костюми и украшения,
търсейки корените в нашите традиции.
Главните съвместни продукти ще са куклен
театър–въртележка, турнири по игри, игравикторина върху дъска, базирани на
информацията относно нашите държави,
отпечатана и разпространена сред местната
общественост, колекция от записани материали,
многоезични
презентации
на
CD.
Информационно-комуникационните
технологии ще са съществени за изследването,
комуникацията и представянето. Всички
ученици ще могат да участват в различни
видове дейности, като развиват всички
предлагани основни знания/ способности и
упражняват спортове. Проектът ще е тясно
свързан с учебната програма и активно ще се
включат/
участват
родители,
местно
управление, църкви и други съдружници.
Резултатите ще бъдат широко разпространени.
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Географско разположение на градовете в
партньорските страни
Гърция,
Кефалония
Влачата

–

Роман – Румъния

Неапол –
Кампания

Полша - Варшава

Сарагоса/Арагон - Кадрете
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Съдържание на Treasure Boxes
1. Това са националният флаг и гербът на нашата държава. Коя е тя?
2. Песен N1 от диск N1 е символ на нашата страна. Коя е тази песен?
3. Тази азбука съществува в различни форми и се използва от всички славянски народи в
Русия, Украйна, Сърбия, България и Беларус. Св. Кирил и Методий са смятани за
нейни основатели.
4. Както виждате това е малко украшение от усукани бели и червени конци, които наподобяват две
човечета – момиче и момче. Те носят здраве и предпазват от уроки, когато се подарят на някого. Това се
случва на 1 март. Коя е тази уникална българска традиция, чийто символ е това малко украшение?
5. Песен от диск 1 е българска народна песен, която е повод за национална гордост. Изпълнява я Валя
Балканска. Къде е изпратена тази песен?
6. Виждате текст на латиница, който е изписан в една от залите на Сорбоната в Париж. Това е стих от един
гениален български поет и революционер. Кое е неговото име?
NASTANE VECHER, MECETS IZGREE,
ZVEZDI OBSIPYAT SVODA NEBESEN.
GORA ZASHUMI, VYATAR POVEE,
BALKANAT PEE HAIDUSHKA PESEN.

7. Това е луковица от растение, което е спасило много човешки
животи. Ваксината, което се добива от листата и цвета му, е
открита от българин. Кое е това лекарство и
разпространението на коя болест е спряно чрез него?
8. Това е най-високият връх на Рила планина и на
Балканския полуостров. Как се нарича той?
9. Рила планина е известна със своите циркусни езера.
Коя се нарича тази група езера?
10. На двете картички виждате крайбрежна зона. Това е
морската врата на България към света. Как се нарича
това море?
11. Това е един от културните, исторически и
архитектурни монументи в нашата страна. Той носи
името на първият български хермит. Кой е този
манастир?
12. На малкия пин, върху фона на националното знаме, е
ликът на един забележителен българин. Целия си
живот и дейност той посвещава на идеята за
Освобождението на България от турско робство.
Загива на бесилото, но неговото дело остава в
паметта на признателните потомци. Кой е този велик
български национален герой, загинал за Освобождението на България от турско
робство?
13. Кой е този тракийски певец, музикант и съвършен свирач на лира, направена от
Хермес, който е роден в Родопа планина?
14. Кое е най-известното българско съкровище, открито през 1924 близо до Вълчитрън ?
Колко съда съдържа?
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15. Скалната фигура на конник, който
тържествува над лъва, е обявена за символ
на България. Този археологичен монумент
е издълбан в стръмна скала близо до
Шумен. Кое е името на тази фигура?
16. Със своите 103о С това е най-топлият
гейзер на Балканския полуостров. Това много посещавано място се намира на 70 км от
София в полите на Рила планина. Кое е името на
този курорт?
17. Както виждате, на снимката е млад български
футболист. Той е идол за много от младите
футболисти не само в България. Мениджърът на
Манчестер Юнайтед сподели наскоро, че той е един
от на-добрите играчи в света. Кой е този
световноизвестен български футболист, който
отскоро играе в Манчестер Юнайтед?
18. Това е снимка на световно известна българска
спортистка. Коя българската световна рекордьорка на висок скок, който не е
подобрен от 20 години?
19. Кой е този американски физик, математик и електроинженер от български
произход, който е създател на първия цифров
електронен компютър? Кое е неговото име?
20. На снимката виждате уникален медицински
робот, който извършва сложни безкръвни
операции. В Европа има само пет такива
медицински робота. Къде работи един от тях?
21. Този монумент символизира борбата на
българския народ срещу османската
империя. Той се намира в Плевен.
Как се нарича?
22. В пакетчето има традиционна българска подправка за сандвичи. Как се
нарича тази смес от билки и подправки?
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