Брой 1, Февруари-Март 2020

Българо-австрийско училище
“Св. св. Кирил и Методий” – Виена

Неделя, 2 февруари
Начало на междусрочната ваканция
Понеделник, 10 февруари
Започва вторият учебен срок
Събота, 22 февруари
Общо събрание на членовете на сдружението
Неделя, 1 март
Специална изложба по случай 3 Март, националния празник на Република България
Неделя, 1 март
Базар „Баба Марта бързала …“

От 2 февруари до 9 февруари 2020 г. включително е междусрочната ваканция в БУ „Св. св. Кирил и
Методий“. На 10 февруари, понеделник, започва вторият семестър.

Запазете датата 22 февруари!
Годишното събрание на сдружението "Българо-австрийско училище за занимания в свободното време Виена" ще се проведе на 22 февруари, събота, от 12.30 часа в Синята зала на Rechte Wienzeile 13.
Всички родители са членове на сдружението и присъствието им е желателно. На редовното годишно
събрание се прави отчет на Управителния съвет, финансов отчет на сдружението и отчет за
изминалата учебна година. Тази година предстои да се изберат нови членове на Управителния съвет и
Родителския съвет. Заповядайте!
За повече информация:

https://www.facebook.com/abvschule/photos/a.285135585359357/648475689025343/?type=3&th
eater

Каним Ви на изложба!
На 1 март, неделя, в Зелената зала на Rechte Wienzeile 13 от 10.00 ч. ще отвори врати нашата
специална изложба по случай националния празник на Република България – 3 март! Ще бъдат
изложени илюстрации, свързани със святото дело на Апостола на свободата Васил Левски, както и
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картини по случай Освобождението. Работим вдъхновено по темата „Български флагове“. Заповядайте
да разгледате творбите, които сътвориха Вашите деца!

Отново на 1 март, но в Синята зала на Rechte Wienzeile 13 от 10.00 ч. ще се проведе благотворителен
базар „Баба Марта бързала …“ Заповядайте да разгледате и изберете мартеници за своите близки. Не
пропускайте това забавление!

Клуб „Художник“ – мястото, където децата творят и се забавляват. Очакват ни вълнуващи цветни
съботи на 15 и 22 февруари, когато ще посветим работата си на делото на Апостола и предстоящия
национален празник на България.

„Мама и аз четем заедно“: Прочетохме любимите си приказки! Очакват ни още приключения – на 16 и
23 февруари под надслов „Аз съм българче“ ще разберем интересни случки от живота на Апостола на
свободата Васил Левски и ще научим повече за България.

Клуб „Традиции“ – всяка среща е допир с богатсвото на дедите ни! Ани ви очаква на 16 февруари,
Трифоновден и празник на лозарите и на 23 февруари, Сирни заговези (Прошка). Децата ще разберат
какво се крие зад тези празници и ще изработват мартенички и картички за 3 и 8 март.
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