Отчет Визита Турция
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Една незабравима визита в Турция
Преди 2 години училището ни – СОУ ,,Летец Христо Топракчиев“ спечели интернационалния
проект ,,Говорещи снимки“. Неговата цел е обмяна на опит между ученици и учители от
различните държави. Основният начин за постигане на тази цел е пътуване в няколко страниПолша, Испания, Турция. Имах желание да посетя всяка една от тях, но най- много мечтаех
за Турция. Още в началото на учебната 2014-2015 година, аз знаех, че ще се класирам и, че
ще изживея едно от най- хубавите пътешествия в живота си.
В един прекрасен слънчев ден – точно на 31 май, тръгнах от Божурище за аерогарата в
София. Там се видях с групата и невероятните учители- госпожа Теодора Танева, госпожа
Таня Димитрова, госпожа Весела Манчева и госпожа Ася Венелинова. Те ни раздадоха
самолетните билети. Аз бях изключително развълнувана, защото дотогава не бях пътувала
със самолет. След като преминахме паспортния контрол, се качихме на ескалатори. В
самолета се настанихме на два реда. До мен седнаха Мария и Георги. Пътуването беше
прекрасно. На малки Аз бях твърде заета да се наслаждавам на невероятните пейзажи,
които се разкриваха от такава височина. Стюардесите ни сервираха много вкусна и
здравословна храна. За първи път видях пакетирана вода в пластмасова чашка.
Обслужването от турските авиолинии беше на изключителна висота. Когато кацнахме в
Истанбул, стигнахме до летището с автобус. До следващия полет имахме около час. След
като този период мина, се качихме в следващия самолет. Там също имахме подсигурена
храна. Седнахме по същия начин. За мое огромно щастие, отново седях до прозореца.
Гледката беше страхотна. Когато пристигнахме в Измир, навсякъде звучеше турска реч.
Измир се намира на 110км от Айдън. Един мъж ни посрещна там. Заедно изчакахме
шофьора. Той ни закара с маршрутка до Айдън. Много съм впечатлена от растителността на
страната. Навсякъде, дори и на магистралата, всичко е зелено и поддържано, въпреки
високите градусови температури. Когато пристигнахме в града, бях много приятно
изненадана да разбера, че хотелът се намира в центъра. Това ни даваше огромна
възможност за предстоящите излизания и пазари. Освен това хотелът е с 4 звезди и съм
много доволна от удобствата му. Учителките ме настаниха в една стая с Мария. Бяхме на
последния етаж. Въпреки офисната сграда, намираща се на непосредствена близост до
хотела, от нашата стая имаше чудна гледка към града. След като се настанихме и си
починахме от полетите, излязохме на разходка из града. Направи ми впечатление големия и
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подреден град. Красивите палми ни заобикаляха. Улиците бяха чисти и насеяни с цветя.
Срещнахме много хора, които се разхождаха през деня и вечер до по- късно. След
разходката седнахме на вечеря в Аднан Мендерес Парк, където също имаше много хора.
Храната беше страхотна. За първи път пих турски чай, който ми подейства ободряващо. Покъсно се прибрахме в хотела и дълго си говорихме за преживяното още на първия ден.
След като станахме сутринта на 01.06., облякохме се и слязохме на закуска в ресторанта.
Всеки ден в хотела имахме подсигурена закуска. Обслужването беше много добро. Храната
беше много разнообразна. Персоналът включваше много мили и уважителни хора. След
закуска, шофьорът ни взе от хотела и пътувахме към училището. Разстоянието от хотела до
училището не беше повече от 15км. Училището много ме впечатли. Неговата територия беше
много голяма. Тя обхваща 2 сгради, 2 футболни игрища, столова и един физкултурен салон. В
двете училищни сгради има стаи и някои от децата живеят в тях. Физкултурният салон е
модерен и оборудван с нови скамейки. Училището обръща голямо внимание на спорта.
Затова повечето стаи включват спортни съоръжения и в тях липсват чинове. В училището се
запознахме с много деца и учители. Те ни показаха по- известните кабинети, като ни даваха
информация за тях. Посетихме директора на училището и говорихме с него. След това
влязохме в стаята, в която
имаше
характерни
предмети за всяка една от
страните,
членки
на
проекта. В тази стая
приятелски настроените
турски
момичета
ни
направиха традиционното
турско кафе с богат
каймак.
Бях
много
приятно
изненадана,
когато
видях,
че
предназначението
на
една стена е да съдържа
снимки от проекта. Снимки на учениците и учителите, посетили различните държави. На
стената освен снимки, имаше и знамена.
После се събрахме в една зала, в която ни представиха проекта. Подариха ни торбичка,
пълна с магнит, листовки, химикалка и чаша, като на всички е изобразено логото на проекта.
Имахме почивка от един час, която оползотворихме с разговори с децата в двора на
училището. По- късно се срещнахме с кмета на града. Срещата се проведе в двор с ресторант
на открито. Говорихме с него. Той ни почерпи със сок, вода и чай. Подари на всеки от нас
торбичка, в която имаше шише зехтин, сладко от смокини, домашен сапун, списание на
града и много красив шал, на който беше изобразена камила. Градинското парти протече и с
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присъствието на фотографи. След това, цялата група, заедно с кмета, тръгнахме на обиколка
из центъра на града. По- късно се прибрахме в хотела и си починахме малко. След почивката
излязохме на разходка в Айдън. Пазарувахме от известните магазини на главната улица.
Купихме си както необходими, така и ценни неща. Вечерята ни се проведе в същия
ресторант, в които беше и първия ден. След нея се прибрахме доволни в хотела.
Сутринта на 02.06 станахме рано. Подготвихме се за път. Когато приключихме със закуската,
имахме уговорена среща пред хотела. Там ни чакаха децата и учителите от Испания. Заедно
се качихме в автобуса и отпътувахме за старинния град ,,Афродизиа“. Като пристигнахме,
чувството беше изключително вълнуващо, защото се возихме на много бърз трактор с
ремарке, приспособено за сядане. Старинният град представлява една голяма територияпарк, която обхваща много римски останки и музеи. Голямо впечатление ми направиха
всички от тях. Особено интересна беше огромната арена, на която са се провеждали боеве.
След ,,Афродизиа“ отидохме да обяд в Денизли. Този град много ми хареса. В него видях
много красиви забележителности и най-вече защитеното от ЮНЕСКО място- Памуккале.
Растителността беше много богата и поддържана. Навсякъде имаше бели и червени рози.
Посетихме Памуккале. Бях впечатлена от образуващата тераси топла вода и от разкриващите
се гледки на града. След този обект посетихме няколко музея. В тях видях старинни
домакински съдове, монети и други останки. Много ми хареса басейна на Клеопатра и
ресторанта в същия парк. На територията на басейна имаше много красиви палми. Имаше
също и обособена територия с килим и възглавнички. Там седнахме за почивка. През целия
ден правихме снимки, заради предстоящото състезание. След обиколката на Памуккале, се
развихри буря. Тя развали плановете ни за разходка в Айдън, но от една страна беше подобре, защото имахме нужда от почивка.
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Изключително впечатлена съм от дейностите, проведени на 03.06. Сутринта, както
обикновено, имахме среща в училището. Децата от всичките националности представиха
презентации. Петя и Ани представиха нашите ,,творения“ от етап 7. След това имахме
състезание. Разделиха ни на 4 отбора. Състезанието беше на основата на информация,
свързана с проекта. Победители станаха отборите на Мария и Георги. По- късно отидохме на
обяд в един много хубав ресторант. Там прекарахме страхотно, заобиколени от прекрасни
хора и поддържана растителност. Храната беше много вкусна и богата. На този обяд опитах
някои от традиционните турски ястия. Нямаше как да не си направим снимки на фона на
огромните кипариси, рози и водопад в центъра на двора.

След като обядвахме се върнахме отново в училището. По- късно отидохме на изложба. Тя
се проведе в мола на град Айдън. Запознахме се с автора на произведенията. Той ни обясни
техниките, които е използвал за направата на картините. Всяка картина беше много красива.
След изложбата, имахме свободно време. Оползотворихме го с покупки. В края на деня,
заваля дъжд. Транспортът до хотела ни беше подсигурен. Прибрахме се и като си починахме
малко, решихме да вечеряме в ресторанта на Парк Хотел Айдън.
Най- хубавият ден от визитата беше 04.06. Сутринта закусихме и се отправихме кум
училището. Там ни връчиха наградата от състезанието и сертификати за участие.

4

Представиха ни презентация със снимки от всичките визити. Беше много трогателно. След
нея имахме почивка от един час, през който играхме волейбол и създадохме нови, и трайни
приятелства. По- късно отидохме на обяд близо до училището. Той се проведе в един двор.
В него ни направиха снимки за местния вестник. Ястията бяха подготвени от майките на
момичетата. Бяха много вкусни и разнообразни. След като обядвахме, отидохме на
откриването на изложба. Тя включваше снимките на децата, които са участвали в проекта.
Там ни показаха известния танц ,,Дервиш“. Бях впечатлена от концентрацията и
издръжливостта на танцьора. След това имахме свободно време. Ходихме на разходка в
центъра на Айдън. Вечерта тръгнахме на екскурзия до Кушадасъ. Не пътувахме дълго и
изведнъж пред нас се разкри страхотна гледка. Преди вечерята имахме отново свободно
време. Тогава освен разходка, си купихме някои жизненоважни неща. Ядохме сладолед на
брега на морето и направихме доста снимки на същия фон. След почивката отидохме на
вечеря. Ресторантът беше изключително хубав и се намираше в близост до морето. Храната
имаше много богат и плътен вкус. По време на вечерята, момичетата ни подариха красиви
гривни за спомен. След като приключихме с храната, отидохме на плажната ивица. Там
пуснахме музика и танцувахме. Тогава научихме известен турски танц. По- късно вече
трябваше да тръгваме за Айдън. Тогава беше много трогателно, защото се налагаше да си
кажем ,,довиждане“.

Сутринта на 05.06 станахме сравнително по- късно. Подготвихме си багажа и слязохме на
закуска. Решихме за последен път да се разходим из любимата ни улица в Айдън. Опитахме
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световноизвестния турски десерт- баклава. След това се върнахме в хотела. Там ни чакаха
момчетата, за да си поговорим и да ни изпратят. Беше много трогателно. На обяд
маршрутката дойде и тръгнахме от хотела към Измир. На летището имахме малко свободно
време до полета. Впечатли ме архитектурата на това летище. В самолета отново
обслужването беше много добро, но имахме проблеми с кацането в Истанбул. Заради това
се наложи полетът Истанбул- София да бъде преместен. Когато кацнахме, сред нас, децата
беше настанала паника, но нашите всеотдайни учители направиха всичко възможно, за да се
приберем навреме. Вечерта се качихме на самолета и успешно пристигнахме в София.
Взехме багажа си и се отправихме към родителите, които разбира се, ни чакаха.
Очарована съм от гостоприемността на учителите и учениците. Благодарна съм на
прекрасните учители- госпожа Теодора Танева, госпожа Таня Димитрова, госпожа Ася
Венелинова и госпожа Весела Манчева. Те бяха неотлъчно до нас и се грижеха за нас във
всеки един момент. Винаги ще помня тази визита като едно от най- хубавите си
преживявания.
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