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Училището ни участва международен проект на тема Ти си това с
което  се  храниш  и  аз  и  още  двама  ученици  както  и  двама  учители
заминахме за държавата Естония. Пътуването се извърши със самолет. За
мен  преживяването  беше  неописуемо  защото  за  пръв  път  се  качих  и
пътувах със самолет.

В  столицата  на  Естония  гр.  Талин  бяхме  посрещнати  от
координаторката на естонската група – Мис Паеви.  Тя ни придружи до
село Каиу, намирайки се на около 60 км от столицата Талин .

Направо ни закараха в местното училище, където се запознахме с
част от учениците.  Направи ми впечатление,  че училището беше на два
етажа не много високо. Имаше и собствен ученически стол . 

Всичко в училището беше в идеална чистота,  като чели току що го
бяха  отворили,  а  чиновете  и  другите  пособия  като  чели  сега  ги  бяха
купили. Чиновете и масите на учениците бяха без драсканици, всеки един
ученик в  коридора  на  училището си има собствено  ученическо  шкафче
надписано с името му в което си слага личните вещи, учебници, дрехи и
др, по коридора също има пейки и маси. 

Отначало си помислих, че нарочно са ни закарали в това училище,
защото всичко е ново, става въпрос за обурудването,  но в следващите дни
ни показаха обстановката и в други училища, където обстановката беше
абсолютно същата – чисто и подредено. 

По отношение на храната естонската кухня е подобна на българската
преобладаващи  храни  са  плодовете  и  зеленчуците  като  основно  от
зеленчуците  на  трапезата  им  са  картофите  приготвени  по  най-различен
начин.

Бяхме на изложение „Произведено в град Каиу, Естония  и видяхме,
че  всичките  земеделски  култури  които  се  прозвеждат  в  България  се
произвеждат и в Естония  и са тяхна традиционна храна. 

Голяма  част  от  жилищата  на  естонците  са  облицовани  отвън  с
дърво, но вътре са добре обзаведени.

Като цяло мога да кажа че Естония е красива и подредена държава,
хората са дружелюбни и определено с по-високо самосъзнание от нас. Това
се  вижда  от  начина  по  който  пазят  чистота  на  обществените  места,  от
начина по който учениците пазят обурудването в училището в което учат и
от начина как си съхраняват вещите.

 
 


