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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ATATÜRK 

 
Základní škola Atatürk se nachází v Yahyalı. Je jednou z nejúspěšnějších škol v 

oblasti z hlediska TEOG, což je zkouška na střední školy. Jsme jednou ze škol, která zkouší 

STEM (zaměření výuky na 4 oblasti – přírodní vědy, technologie, technické obory a 

matematiku) a projekt robotiky. Každý rok pořádáme umělecké výstavy, sportovní turnaje 

a vědecké veletrhy. Ve škole je 27 tříd, knihovna, 40 učitelů a 746 žáků. V letošním roce se 

účastníme dvou projektů v rámci Erasmus+.  
 

       

     

 
  



 

YAHYALI 
 

Yahyalı je město v oblasti Kayseri, která se nachází ve střední Anatolii. Je známá pro svou 

produkci jablek, tradiční ručně vyráběné koberce a také pro hornictví. Tato oblast je bohatá 

na přírodní krásy, jako jsou vodopády a ptačí ráj. Město má 36 600 obyvatel.  

 

VODOPÁD DEREBAĞ 

Ve vzdálenosti 10 km od Yahyali se nachází vodopád Derebağ. Je vysoký 15 metrů. 

Čistá a průzračná voda z pramene vytéká ze dvou jeskyní, ústí do úzkého údolí a protéká 

Yahyalı. V okolí vodopádu je možné si udělat piknik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚDOLÍ IHLARA 

Údolí Ihlara je druhým největším kaňonem na světě, spadá do oblasti zvané 

Kappadokia. Příroda, historie, umění a kultura jsou spojeny s kaňonem, vegetací, kostely a 

kaplemi. V historických zdrojích nese jméno „Peristremma“. Údolí vzniklo následkem 

tisícileté eroze způsobené potokem Melendiz, který protékal oblastí tektonické činnosti, a 

zřícením sopky Hasandağı. Hloubka údolí je 100-120 metrů. 

 

 
DERİNKUYU 

 
Derinkuyu je situováno ve městě Derinkuyu spadající do oblasti Nevşehir. Je to 

podzemní město, které má nejrozsáhlejší splavnou oblast v regionu. Vznik podzemního 

města se datuje do velmi dávných dob. První osady Derinkuyu sahají až k Asyrským 

koloniím. První křesťané, kteří prchali před pronásledováním Římské říše, přišli do 

Kappadokie přes Antakyu a Kayseri a usadili se tam. První křesťané, kteří zde vytvořili 

podzemní města, v nich byli v bezpečí. Vstup do podzemních měst nebylo snadné nalézt, 

proto zde byli chránění před perzekucí ze strany římských vojáků. Rozšiřují své zázemí tím, 

že vytváří vodní nádrže, ventilační šachty, vinice, kostely, kláštery, studny, toalety a 

společenské místnosti tak, aby zde mohli žít a nemuseli vycházet ven po dlouhou dobu. 

V těchto městech, která byla vzájemně propojená, vedli úzké tunely, aby jimi lidé mohli 

procházet do dalších místností. U vstupu do tunelu a východu z něho byly umístěny velké 

kamenné útvary, které se daly uzavřít v případě potřeby.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŽINATÁ JEZERA SULTAN A PTAČÍ RÁJ 

 

Bažinatá místa a jezera tvořící Sultan Sazlığı se zmenšují v období sucha a zvětšují 

v období dešťů. Jezera jsou zásobována vodou stékající z hory Erciyes a ze střední části 

pohoří Taurus. Sultan Sazlığı, se rozkládá na 17.200 hektarech, tvoří světoznámý 

ekosystém. Nacházejí se zde těžko postřehnutelné malé rákosové ostrůvky táhnoucím se 

směrem k rákosovým polím. V této oblasti spolu koexistují jak sladké, tak slané vodní 

ekosystémy, jež jsou pod ochranou od roku 1988. Sultan Sazlığı je druhým největším ptačím 

rájem v Turecku, po jezeře Manyas. Poskytuje útočiště 301 ptačím druhům. Byla zde zřízena 

pozorovací věž a chovatelská stanice, aby bylo možné studovat migrační trasy ptáků a jejich 

životní prostředí. Sultan Sazlığı se díky své fauně a flóře nachází na migrační trase ptáků, 

proto se zde také rozvíjí turistický ruch spojený se studiem a výzkumem.  

 

VODOPÁDY KAPUZBAŞI 

Vodopády Kapuzbaşı se skládají ze 7 vodopádů, 5 z nich je velkých a 2 z nich jsou 

hned vedle sebe. Rozkládají se na ploše 500 metrů čtverečních, a mají 30-76 metrů. Vodopády 

mají stálý přísun vody po celý rok, protéká jimi spousta vody z vysoké nadmořské výšky. 

Aladağ-Aksu se spojí s tokem řeky Zamantı a pak se vlévá dále do řeky Seyhan. Voda protéká 

úzkým údolím vedoucí lesem a tyto masy vody nabízí úchvatný pohled na krajinu se 

zvukovou kulisou. Tři vodopády na východě jsou pojmenované jako „Týmové vodopády“ a 

jsou známé svou výškou, začínají na vrcholcích Aladağ, jsou zásobované vodou ze sněhu a 

ledovců, proto mají neustálý přísun vody.   

 

 

 

 

 

  

CAPPADOCIA 

 

Před 60 miliony let; hory Erciyes, Hasan a Güllü vybouchly.  Měkké vrstvy lávy a 

prachu byly erodovány deštěm a větrem. Rozšiřuje se až do doby paleolitické. Země Hititů 



byla jedním z nejdůležitějších center křesťanství v pozdější době. Skalní domy a kostely 

poskytly přístřešek křesťanům, kteří uprchli z Římské říše.  

Oblast Kappadokie je rozložená na rozsáhlém území (Kırşehir, Niğde, Aksaray, 

Kayseri a Nevşehir). Oblast Kappadokie patří mezi přírodní a historické památky. 

Geologické procesy vytvořily tzv. komíny, zatímco z historického hlediska to byli lidé, kteří 

tyto komíny zdobili freskami a tesali v nich domy a kostely.  

 

 

Ürgüp: Urgup, má geologickou strukturu sopečného původu, byl založen v regionu, 

kde jsou časté a typické příklady zajímavých přírodních formací, jako jsou komíny (sloupy 

nebo „pohádkové“ komíny) vytvořené větrem a deštěm. Útvary vzniklé větrnou erozí a ty 

vzniklé vodní erozí spolu vytvářejí velmi zajímavou scenérii.  

 

 

Avanos a Göreme 
 

V Kappadokii je asi na 360 vytesaných kostelů, ze čtyř stran obklopených skalnatými 

kostely.  Muzeum pod otevřeným nebem je pomyslnou korunou tohoto regionu. V muzeu jsou 

dva kláštery, šest kostelů, jeden kněz a jedna kněžka.  

 

 

.Zelve 

 
Údolí Zelve je jedním 

z nejdůležitějších údolí v Kappadokii.  

Zelve, je složeno ze tří údolí, z nichž dvě 

jsou spojená tunelem. Je také místem v 

Kappadokii, kde je vysoká koncentrace 

„pohádkových“ komínů. Nachází se zde 

15 kostelů z 8. a 9. století vytesaných do 

stovek zajímavých „pohádkových“ 

komínů se špičatými a širokými těly.  

 

 

 

 

 
MERSİN 



 

 
 

Mersin je jedno z mála soběstačných měst v Turecku, s čistými plážemi, 

pomerančovými a citronovými sady a mnoha historickými památkami, které se táhnou podél 

Středozemního moře. Na světě není žádné jiné město, kde by ležely hroby tří různých 

náboženství vedle sebe. Mersin je největší turecké město, je zde druhá největší mešita 

v historii republiky a je centrem křesťanského světa. Mersin je také jedním z měst, kde se 

nachází státní opera a balet.  

 

CENNET-CEHENNEM (HELL-PARADISE) 

 

  ESHAB-I KEYF   

 

Jeskyně Eshabi je považována za posvátné místo křesťanů a muslimů. Jeskyně je 

vytesána do čtyř rohů jeskyně a vchází se do ní po 1520 schodech. Podle informací na 

internetových stránkách Kulturní a ochranářské asociacie Eshab-ı Kehf se uvádí, že krutý 

vládce Dakyanus (Dakyus) ve městě Efsus nebo Yarpuz nutí lidi, aby uctívali jeho a jeho 

modly. Několik mladých lidí, kteří věří v Boží existenci a jednotu, uctívá tajně Boha navzdory 

krutému příkazu. Mladí lidé, kteří prchají před Dakyanem, jelikož jsou prozrazeni, potkají 

věrného pastýře. Sedm lidí, kteří přijali pastýřovo útočiště ve vodní jeskyni, tam usnulo. 

Královi vezíři najdou jeskyni, ale bojí se vstoupit, proto uzavřou vchod, aby mladíci nemohli 

ven. Tito lidé označovaní jako „7 spáčů“ přečkají v jeskyni 309 let. Potom se probudí. Yemlihu 

pošlou koupit chléb, ale je chycen, protože chce platit penězi z doby Dakyana. Yemliha vše 

vysvětlí u soudu a dovede lidi k jeskyni, aby se přesvědčili. Yemliha vstoupí do jeskyně sám, 



aby sdělil přátelům novinky, a zmizí. Současný vládce z této jeskyně udělá památky, aby 

tento příběh nebyl zapomenut. 

 

 

KOSTEL SVATÉHO PAVLA V TARSUSU 
 

Svatý Pavel, zakladatel Pavliků, je křesťanský misionář. Odhaduje se, že byl kostel 

postaven mezi 11. a 12. stoletím. Město Tarsus, známé jako rodiště Pavla, se nachází 

západně od úrodné oblasti  Cukurova. Kostel Svatého Pavla a studna byly začleněny do 

stávající městské struktury jako duchovní centrum. V minulosti, během opravdu dlouhých 

cest, toto místo navštěvovali křesťané stejně, jako poutníci cestovali do Jeruzaléma a pili 

vodu ze studny. V roce 2000 se kostel Svatého Pavla a kostel Svaté Marie  objevily na 

dočasném seznamu Světového dědictví UNESCO. Pavlova studna a kruh jsou navštěvovány 

křesťany jako poutní místa.   

 

 

 

 


