ОТ РАДОСЛАВА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“. СЕВЛИЕВО
ОТНОСНО: Командировка до гимназия Раублинг с група ученици за участие в

междуучилищен обмен.
В периода 20 - 26. 10. 2018 година заедно с група от 10 ученици от 9 и 10 клас ,
изучаващи немски език като първи чужд, посетихме гимназия Раублинг, в
Раублинг, Бавария, Германия.
Съботата и неделята (20. 10 - 21. 10. 2018) бяха прекарани в приемните
семейства, като те организираха програмата на българските ученици. В събота се
запознах с новото училищно ръководство в лицето на г-н Менехер , както и с колеги
учители, с които в неделя изкачихме пеш връх Венделщайн в Алпите.
В понеделник на (22. 10. 2018) двете ученически групи, българската и немската
откриха официално дните на обмена с презентации на държавите, градовете и
училищата си. Българските ученици представиха не само презентации, но и пяха и
танцуваха в ритмите на български фолклор. В същия ден в училището се
отбелязваше деня на запазване на баварските традиции, учениците бяха облечени
в народни носии, четирима участници в нашата група също носеха носии. След
официалната част групата се отправи към връх Венделщайн с историческата
железница със зъбчати колела.
Във вторник (23. 10. 2018 г.) след посещение в учебни часове отпътувахме за
Розенхайм. Разгледахме града с екскурзовод , след което бяхме посрещнати от г-н
Петер Хамбергер във фирма „Хамбергер“. Бяхме запознати с производството на
санитарни изделия, като обиколихме цеховете.
В сряда (24. 10. 2018 г.) посетихме град Залцбург, Австрия. В културната
програма бе включено посещение на градините на Мирабел и на родната къща на
Моцарт.
В четвъртък (25. 10. 2018 г.) пътувахме с корабче до островите Херен и
Фрауенинзел, където разгледахме двореца Херенхимзее, построен от крал Лудвиг,
на когото принадлежат още дворците Линденхоф и Нойшванщайн. Дворецът
Херенхимзее е построен по подобие на този във Версай.
Последният ден от обмена (петък 26.10.2018 г.) премина в посещение на
учебни часове. Немските ученици и колегите ни изпратиха с типичен баварски обяд
с бели наденици, гевреци и сладка горчица.

