


МЕЖДУНАРОДЕН  ПРОЕКТ   
„ДА БЪДЕМ ЕДИН МОСТ“ 

Участниците в проекта са СОУ „Отец Паисий“ град 

Кърджали и Колеж по изящни изкуства град Одрин.  

Целта е да се обмени опит между учениците от 

различните страни и да се опознаят различните 

култури и обичаи. 

Това всичко ни помогна да създадем нови 

приятелства и да обогатим познанията ни за 

изкуството и неговата история.  



НАШИЯТ ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАШЕ: 

Подготовка на съвместна изложба   

   под егидата на ротари клуб Кърджали/Одрин; 

 Посещение на „Art House” в с. Дъждовница, 

включващо пленер, раздаване на сертификати и 

подаръци; 

 Гостуване на  Колежа по изящни изкуства в гр. 

Одрин; 

 Посещение на исторически места, обекти и 

отбелязване на деня на изкуствата в град Одрин. 



СЪЗДАВАНЕ НА РИСУНКИ ЗА 
ИЗЛОЖБИТЕ 



СЕЛО ДЪЖДОВНИЦА 



„ART HOUSE” 



РАЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И 
ПОДАРЪЦИ 

 



Моника Ангелова от 

10 „б“ клас получава 

своя сертификат за 

участие в проекта. 

Добрина Митовска от 10 „б“ 

клас получава своя 

сертификат за участие в 

проекта. 

Петя Дамянова от 10 

„б“ клас получава 

своя сертификат за 

участие в проекта. 



ПОСЕЩЕНИЕ НА  КОЛЕЖА ПО 
ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 





ОБИКОЛКА НА ГРАДА 

Посетихме най-голямата 

джамия на Балканския 

полуостров – Селиме. 

Развяхме българските 

знамена в центъра на Одрин. 



ДРУГИТЕ МЕСТА, КОИТО ПОСЕТИХМЕ 

Одринската крепост, на която се 

е водила Междусъюзническата 

война. 

Един от парковете на Одрин, в който 

се намират най-старият локомотив на 

Балакните и огромната статуя в чест 

на загиналите във войната. 



ИЗЛАГАНЕ НА РИСУНКИТЕ НА 
ГРАДСКИЯ ПЛОЩАД 



ЧУВСТВА, СПОМЕНИ И 
ВПЕЧЕТЛЕНИЯ.. 

Можем да Ви покажем още много снимки 

от нашето пътуване, но чувствата и 

емоциите, които този проект предизвика у 

нас не могат да бъдат заснети. Те ще 

останат запечатани в нашите спомени за 

дълго време. Научихме много, 

забавлявахме се и успяхме да се докоснем 

до традициите и обичаите на  една друга 

култура, до друг по - различен начин на 

живот! 



СЪЗДАДОХМЕ НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА, КОИТО 
ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ! 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

Изготвили: Добрина, Моника, Петя и Теолина 

                                10б клас 


