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Темата на проекта е: 

„Градина без граници. Нека нашият дух 
цъфти в градината на Европа” 

 

продължителност на проекта - три години

    

         

         

                                                 



Целта на срещата:

  Да  се изготви:

- Календарен план на дейностите.

 

- Календарен план  на работните 
посещения в страните-партньори. 



Посещение в началния курс











В коридора



В четвърти клас



Децата с униформа



Среща с румънската група



В часовете - начален курс



В час по музика



В час по математика



Компютърен кабинет



Среща с партньорите от 
Италия



Физкултурен салон



В стола за хранене



На обяд 



Среща с испанската и 
португалската група



На разходка в гр.Монца, третият по големина град в 
областта Ломбардия. В града се намира пистата за 

Формула 1 - “Аутодромо Национале ди Монца”.



В училище 5 - 8 клас



Сцена в училището





В час по музика 



В час по литература



В час по френски език



В час по италиански език



В час по английски език



Работна среща по проекта







Наблюденията продължават





В час по химия



Кабинетът на директора



Учителска стая



Втора работна среща



филм
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Представяне на България



Среща с кмета



На вечеря, подготвена от 
родители и деца



В Милано



Миланската катедрала, издигната на централния площад Пиаца 
дел Дуомо. Катедралата е висока 108.50 м, изградена е от бял 

мрамор и съдържа елементи от различни стилове. От покрива на 
катедралата се гледа целия град Милано.



Театърът “Ла скала”, Миланската галерия, изложбите 

на Леонардо да Винчи и Рафаело, замъци, музеи и др. 



Предстояща среща 

- Португалия – 02.05.2015 – 08.05.2015г.
- Група от 22 ученици  
- Ръководители:
- Райка Славчева – ст.учител по френски език 

и Координатор на проекта;
- Лиляна Камбова – ст.учител по математика;
- Денка Николова – ст.учител по БЕЛ

УСПЕХ!!!
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