
Подорож до 
Нідерландів 



ПОЧАТОК 
ПОДОРОЖІ  



Екологічний проєкт 

Усе почалося з екологічного 
проєкту в нашій школі з 

підримкою Інтернаціональної 
школи Бреда 



Подорож до Голландії 

Невдовзі Інтернаціональа 
школа запросила нас до себе, і 
вже в жовтні ми вирушили до 

Бреди 



По дорозі до Бреди 

Наш шлях був доволі довгим. 
Щоб дістатися до Амстердама, 

ми подорожувавали двома 
літаками, тому це зайняло 

приблизно день. Але з 
найкращими друзями час 

пролетів весело та захопливо. 



По дорозі до Амстердама  

Деякі з нам подорожували 
літаком уперше, тому це було 

дуже цікаво 



Вітаємо у Бреді 

Приїхавши до Амстердама, ми 
одразу ж вирушили до Бреди. 
Уже наступного дня  вирушили 
до наших сімей, які приймали 

нас. 



Новий дім 

Зустрівши наші нові сім’ї, ми 
дізналися, що вони з різних 

країн, наприклад, з Індії, 
Мексики, Англії, Німеччини, 

Єгипту тощо. 



INTERNATIONAL 
SCHOOL 
BREDA 



Нова школа 

У понеділок та четверг ми були 
в школі. Час, проведений там, 

був незабутнім 



Перший урок  

На першому уроці ми зустріли 
наших нових однокласників. 

Вони були дуже добрими, 
веселими та підтримували нас 



Перерви 

Вони також мають великі 
перерви, під час яких можна 
сидіти в їдальні, обмінятися 

враженнями та разом 
пообідати 



Урок біології 

У четвер ми відвідали урок 
біології.  Ми проводили різні 

експерименти.  Це було 
захопливо та інформативно! 











Урок англійської мови  

Також для нас був 
організований та проведений 

урок англійської мови.  Ми 
багато дізналися про нашу 

планету та обговорили, як її 
захистити. 



Учні та викладачі цієї школи були доброзичливими та 
добрими до нас.  Цей тиждень пройшов дуже швидко, 

але цього досвіду ми ніколи не забудемо. 









DELTA WORK 



Delta Work 

On wednesday we visited “Delta 
Work”. The Delta Works is a 

series of construction projects 
in the southwest of the 

Netherlands to protect a large 
area of land from the sea. The 
works consist of dams, sluices, 

locks, dykes, levees. 
 



Delta Work 

This trip took a special part in 
our hearts 

 







RIJKSMUSEUM AND 
CITY ITSELF. 



Rijksmuseum 

On friday, november 1, we 
visited The Rijksmuseum, which 

is a Dutch national museum 
dedicated to arts and history in 

Amsterdam. There are many 
renowned artists such as 

Rembrant van Rijn, Vincent van 
Gogh, Johannses Vermeer ect.  



Amsterdam 

After visiting the museum, we 
took a walk and enjoyed the city 

and it‘s wonderful, inspirative 
streets. Also, we went shopping 

on Kalverstraat. 


